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 التاريخ                     
 القسم

 22/4االحد  5/4االربعاء  2/4االحد  12/3االربعاء  16/3 االحد 12/3االربعاء   12/3االحد
االربعاء 

22/4 

 ػهى انهغخ ( )ش(4انُحٕ ٔانصزف ) انهغخ انؼزثٛخ
 ػزٔض ٔيٕسٛمب انشؼز

 (ش(2)
   فهسفخ اساليٛخ َثز ػزثٙ اساليٙ ٔايٕ٘ انجٛبٌ ٔانجذٚغ )ع(

   انهغخ انؼزثٛخ ٔاداثٓب اػًبل انسُخ تزجًخ )ع( خ )ش(انزٔاٚ دراسبد نغٕٚخ )ش( انحضبرح االَجهٛشٚخ انهغخ االَجهٛشٚخ

   انهغخ انؼزثٛخ شزح انُصٕص انفزَسٛخ )*( يحبدثخ )ش( انهغخ االٔرثٛخ انثبَٛخ اػًبل انسُخ انتزجًخ انفزَسٛخ )ع( انهغخ انفزَسٛخ 

 انتبرٚخ
تبرٚخ يصز فٙ انؼصز 

 انجطهًٙ )ش(

حضبرح أرثب فٙ 

 انؼصٕر انٕسطٗ
 خ انؼجبسٛختبرٚخ انذٔن

تبرٚخ انؼزاق ٔسٕرٚب 

 انمذٚى )ع
   فهسفخ تبرٚخ تبرٚخ اسٛب انًؼبصز )ش(

انجغزافٛب َٔظى 

 انًؼهٕيبد انجغزافٛخ

 ( 2انًسبحخ انًستّٕٚ )

 )ع(

( 2انجٕٛيٕرفٕنٕجٛب)

 )ش(
 انجغزافٛب انًُبخٛخ

تبرٚخ ٔسٛط اساليٙ 

 ٔأرثٙ

االسبنٛت انكًٛخ فٙ 

 انجغزافٛب
 جغزافٛب اسٛب

 (2انسكبٌ  ) جغزافٛب

 )ش(
 

 انفهسفخ 
انهغخ االٔرثٛخ 

 انمذًٚخ)َٕٚبَٛخ أ التُٛٛخ (

 ػهى انجًبل 

 ) تبرٚخ ػهى انجًبل ()ع( 

انفهسفخ االساليٛخ 

 َٔصٕصٓب )ع(

 انًُطك انصٕر٘ 

 )ش(

 ػهى االخالق 

 )ش(
   نغخ اَجهٛشٚخ 

 )ع( اػًبل انسُّ                                                    )ش( شفٕٖ       )*( يًتذح                                                       

 

                                     

 

 ػًٛذ انكهٛخ               ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة   رئٛس شئٌٕ انطالة                                     شئٌٕ انتؼهٛى
  

 و ػجذِ ػالو (أ.د/ ػجذ هللا ػال   )                                                                                                                
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 انتساب موجة + التخلفات (                          –جدول امتحان الفرقة الثانية ) انتظام 

 3: 0يمسائ6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                   

 التاريخ                     
 القسم

 2/4االحد  12/3االربعاء  16/3االحد  12/3االربعاء   12/3االحد
االربعاء 

5/4 
 22/4االحد 

االربعاء 
22/4 

انحبست االنٗ فٗ  انًكتجبد

 انًكتجبد 

انفٓزسخ انٕصفٛخ 

 (()ش2)
 ()ش(2انتصُٛف  )

ثُبء ٔتًُٛخ 

 انًجًٕػبد
 

نغخ أرثٛخ 

 حذٚثخ )ع(
 

 

اثبر َٕٚبَٛخ ٔريبَٛخ  االثبر )يصز٘(

 فٙ يصز

حضبرح يصزٚخ 

 لذًٚخ)دٍٚ ( )ش(

تبرٚخ انشزق االدَٙ 

 انمذٚى

انهغخ انًصزٚخ 

 انمذًٚخ

 َصٕص اثزٚخ ثهغخ

 اجُٛخ حذٚثخ 

ُّ
س

ان
ل 

ًب
ػ

ا
 

  

 االثبر )َٕٚبَٙ(
تبرٚخ انؼصز 

 نٓهُٛستٙ ا

ػًبرح رٔيبَٛخ 

 ٔسخزفٛخ )ش(
 حضبرح انزٔيبٌ نغخ التُٛٛخ

 نغخ َٕٚبَٛخ لذًٚخ

 ثهغخ أرثٛخ حذٚثخ
 

خط ػزثٙ  االثبر )اساليٙ(

 ٔيسكٕكبد )ش(
 فٌُٕ سهجٕفٛخ )ع(

انؼًبرح االساليٛخ 

 فٙ يصز ٔانشبو
   نغخ فبرسٛخ

 االػالو ٔانتًُٛخ االػالو 
 لبػخ ثحث 

 )ع(
 ػاليٛخانتشزٚؼبد اال

انمبٌَٕ انذٔنٙ 

 ٔانؼاللبد انذٔنٛخ

انتٕثٛك االػاليٙ 

ٔانُشز االنكتزَٔٙ 

 )ش(

انتزجًخ 

 االػاليٛخ

 )ش(

  

 )ش( شفٕٖ                 )*( يًتذح                                                            )ع( اػًبل انسُّ                                         

 

      

 ػًٛذ انكهٛخ               ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة   رئٛس شئٌٕ انطالة                                     شئٌٕ انتؼهٛى

                                     

 و ػجذِ ػالو (أ.د/ ػجذ هللا ػال   )                                                                                                                                                                   
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 انتساب موجة + التخلفات (                          –جدول امتحان الفرقة الثانية ) انتظام 

 3: 0م                                  مسائى  6102/6102ني للعام اجلامعيللفصل الدراسي الثا                                   

 التاريخ                                         
 القسم

 22/4االحد  5/4االربعاء  2/4االحد  12/3االربعاء  16/3االحد  12/3االربعاء   12/3االحد
االربعاء 

22/4 

 نغبد شزلّٛ

 )اساليٗ ( 

 فبرسٗ االدة ان

 ْـ 6انشؼز حتٗ ق 

 )ع(

 حضبرح اساليّٛ 
 انفزق االساليّٛ 

 ) انًذْت انشٛؼٗ (

نغّ شزلّٛ تزكٗ أ 

 أردٔ  

 )ش(

انتزجًّ يٍ انفبرسّٛ 

 ٔانٛٓب 

 )ش(

 ّ
هغ

 ث
صّ

ص
خ

يت
ص 

صٕ
َ

 ّ
ٚث

حذ
 ّ

ثٛ
ٔر

ا
 

 

 

 نغبد شزلّٛ 

 ) ػجزٖ (

االدة انؼجزٖ انحذٚث 

 يزحهخ انتُٕٚز )ع(

َحٕ انهغّ انؼجزّٚ 

 (2ثخ )انحذٚ

 )ش( 

تبرٚخ نغبد االيى 

 انسبيّٛ 

نغّ اختٛبرّٚ سزٚبَٗ أ 

 حجشٗ  )ش(

انًجتًغ االسزائٛهٗ 

 انًؼبصز 
  

تبرٚخ ػهى انُفس  فهسفخ انؼهٕو ػهى انُفس

 ٔتطٕرح
 َظزٚبد انشخصٛخ )ش(

( 2سٛكٕنٕجٛخ انتؼهى )

 )ع(
   نغخ اَجهٛشٚخ  

 سسٕٛنٕجٛب انًؼزفخ جحثيُبْج ان ػهى انفٕنكهٕر يجبدئ االحصبء االجتًبع
 تذرٚت يٛذاَٙ

 )ع + ش(

ػهى اجتًبع انجٛئخ 

 )ع(

ػهى االجتًبػٙ 

 انثمبفٙ )ش(
 

 )ش( شفٕٖ                   )*( يًتذح                                                            )ع( اػًبل انسُّ                                         

    

 ػًٛذ انكهٛخ               ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة   رئٛس شئٌٕ انطالة                                     نتؼهٛىشئٌٕ ا

                                     

 و ػجذِ ػالو (أ.د/ ػجذ هللا ػال   )                                                                                                                                                                   

 

 


