
انهُذست كهٍت -خايؼت انبصرة    

 قسى انهُذست انًٍكاٍَكٍت

2021 – 2020 انثاًَ  انفصم انذراسًَهاٌت خذول ايخحاَاث   

  انذراساث االونٍت
 

 انٍىو وانخارٌخ انًرحهت االونى انًرحهت انثاٍَت انًرحهت انثانثت انًرحهت انرابؼت

 II يحطاث قذرة
 )انكخروًَ(

 
 IIهُذست يؼادٌ 

ً(روَ)انكخ  
 

 االحذ
25/7/2021  

 
 

 يحركاث حىربٍٍُت
 )انكخروًَ(

 
 II هُذست اَخاج

 )انكخروًَ(
 االثٍٍُ

26/7/2021  

  II حصًٍى أخساء انًكائٍ
يخقذيت بريدت حاسباث  

 )انكخروًَ(
 

 انثالثاء

27/7/2021  

  IIحصٍُغ  ػًهٍاث 
 بريدت حاسباث

 )انكخروًَ(
 االربؼاء

28/7/2021  

 ادارة يشارٌغ
()انكخروًَ  

  يىائغ حركً 
 انخًٍس

29/7/2021  

 
 IIيحركاث احخراق داخهً 

 )انكخروًَ(
)حركً( يٍكاٍَك هُذسً   

 انسبج

31/7/2021  

  IIحكٍٍف هىاء وحثهٍح 
)حركً( يٍكاٍَك هُذسً  

 )انكخروًَ(
 

 االحذ
1/8/2021  

  IIاَخقال حرارة  
 IIرسى هُذسً 

 )انكخروًَ(

 االثٍٍُ

2/8/2021  

يىاد هُذسٍتفشم   
نكخروًَ()ا  

  يقاويت يىاد 
 انثالثاء

3/8/2021  

 
 II يكائٍ كهربائٍت
 )انكخروًَ(

 IIرٌاضٍاث  
 االربؼاء

4/8/2021  

  حطبٍقاث االهخسازاث
 II رسى يٍكاٍَكً

 )انكخروًَ(
 

 انخًٍس

5/8/2021  

ثالَظرٌت اال    
 فٍسٌاء

 )انكخروًَ(
 انسبج

7/8/2021  

    قٍاساث
 االحذ

8/8/2021  

  ححهٍالث ػذدٌت 
 II هُذست كهربائٍت

 )انكخروًَ(

 االثٍٍُ

9/8/2021  

  II رٌاضٍاث هُذسً  يشروع هُذسً
 انثالثاء

10/8/2021  

   
 II نغت إَكهٍسٌت

 )انكخروًَ(

 االربؼاء

11/8/2021  

  II دٌُايٍك حرارة  
 انخًٍس

12/8/2021  
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