
 2222-2222نقطى االقتصبد نهعبو انذراضي انكورش االول جذول انذروش االضبوعي 
 

و 
و
ني
ا

 

 انًرحهت انثبَيت  انًرحهت االوني  انطبعت 

  ة  أ  ة انقبعت أ

حذ
ال
ا

 

 24 د.عذَبٌ E 26  احصبء 15 د. ايجذ E 14 و.و. يرتضي ادارة 0322
 24 د.عذَبٌ E 26  احصبء 15 د. ايجذ E 14 و.و. يرتضي ادارة 0322

 24  احصبء 26 و.و. رائذ وقبئع 15 د.عًبد حقوق 14 و.و. يرتضي ادارة 02322
 24  احصبء 26 و.و. رائذ وقبئع 15 و.و. دمحم هبشى ادارة 14 د.عًبد حقوق 00322
02322 E 15 و.و. دمحم هبشى ادارة 14 د. ايجذ E ٌ24 و.و. رائذ وقبئع 26 د.عذَب 
0322 E 15 و.و. دمحم هبشى ادارة 14 د. ايجذ E ٌ24 و.و. رائذ وقبئع 26 د.عذَب 

 ٍ
ُي

الث
ا

 

 24 و.و. جعفر ريبضيبث       26 د. شكر بريجت 0322
 24 و.و. جعفر ريبضيبث       26 د. شكر بريجت 0322

 24 د. ضيذاٌ يوارد 26 و.و. جعفر ريبضيبث       02322
 24 د. ضيذاٌ يوارد 26 و.و. جعفر ريبضيبث       00322
    26 د. ضيذاٌ يوارد 24 د. شكر بريجت    02322
    26 د. ضيذاٌ يوارد 24 د. شكر بريجت    0322

ء
ثب

ال
نث
ا

 

    26 د. عبذ انرزاق حطبببث قوييت 24 د.صببح عربي    0322
    26 د. عبذ انرزاق حطبببث قوييت 24 د.صببح عربي    0322

 24 د. عبذ انرزاق حطبببث قوييت 26 د.ضبيي هبشى َقود       02322
 24 د. عبذ انرزاق حطبببث قوييت 26 د.ضبيي هبشى َقود       00322
 24 د.ضبيي هبشى َقود       26 د.صببح عربي 02322
 24 د.ضبيي هبشى َقود       26 د.صببح عربي 0322

ء
عب

رب
ال
ا

 

    26 د.يبزٌ جسئي 24 د. بيذاء اقتصبد    0322
    26 د.يبزٌ جسئي 24 د. بيذاء اقتصبد    0322

    26 د.يبزٌ جسئي 24 د. بيذاء اقتصبد    02322
 24 د.يبزٌ جسئي       26 و.و. يبزٌ اقتصبد 00322
 24 د.يبزٌ جسئي       26 و.و. يبزٌ اقتصبد 02322
 24 د.يبزٌ جسئي       26 و.و. يبزٌ اقتصبد 0322

ص
ًي

خ
ان

 

0322   26   24       
0322   26   24       

02322   26   24       
00322   26   24       
02322   26   24       
0322   26   24       



 

 2222-2222جذول انذروش االضبوعي نقطى االقتصبد نهعبو انذراضي 

و 
و
ني
ا

 

 انًرحهت انثبنثت َقم انثبنثت َفظانًرحهت  انًرحهت انثبنثت عبو انطبعت 

  أ  ة  أ

حذ
ال
ا

 

     13 د. جببر تقُيبث َفطيت 30 د. ضيذاٌ يبنيت 28 ا.و.ببٌ َقم 0322
    13 د. جببر تقُيبث َفطيت 30 د. ضيذاٌ يبنيت 28 ا.و.ببٌ َقم 0322

    15   30 د. ضيذاٌ يبنيت 28   02322
    15   30 ا.و.ببٌ َقم 28 د. ضيذاٌ يبنيت 00322
    15   30 ا.و.ببٌ َقم 28 د. ضيذاٌ يبنيت 02322
    15   30   28 د. ضيذاٌ يبنيت 0322

 ٍ
ُي

الث
ا

 

    15 د.ايجذ غبز 30 د.عبذ انرزاق زراعي 28 د.َذوة بيئت 0322
    15 د.ايجذ غبز 30 د.عبذ انرزاق زراعي 28 د.َذوة بيئت 0322

    15 د.ايجذ َفظ 30 د.َذوة بيئت 28 د. شعببٌ دوني 02322
    15 د.ايجذ َفظ 30 د.َذوة بيئت 28 د. شعببٌ دوني 00322
    15 د. حطيٍ صُبعت َفطيت 30 د. شعببٌ دوني 28 د.عبذ انرزاق زراعي 02322
    15 د. حطيٍ صُبعت َفطيت 30 د. شعببٌ دوني 28 د.عبذ انرزاق زراعي 0322

ء
ثب

ال
نث
ا

 

    15 د. ضبيي كهي 13   12   0322
    15 د. ضبيي كهي 13   12   0322

    15 د. ضبيي كهي 13   12   02322
    15 د.َذوة بيئت 13   12   00322
    15 د.َذوة بيئت 13   12   02322
    15 د.َذوة بيئت 13   12   0322

ء
عب

رب
ال
ا

 

    15 و. عهي ريبضي 30 د. حطيٍ صُبعي 28 د. ربيع تًُيت 0322
    15 و. عهي ريبضي 30 د. حطيٍ صُبعي 28 د. ربيع تًُيت 0322

    15 و. عهي ريبضي 30   28 د. ربيع تًُيت 02322
    15 د. يحيي ضيبضبث َفطيت 30 د. ربيع تًُيت 28 د. حطيٍ صُبعي 00322
    15 د. يحيي ضيبضبث َفطيت 30 د. ربيع تًُيت 28 د. حطيٍ صُبعي 02322
    15   30 د. ربيع تًُيت 28   0322

ص
ًي

خ
ان

 

    15   30 د. ضبيي كهي 28 و. عهي ريبضي 0322
    15   30 د. ضبيي كهي 28 و. عهي ريبضي 0322

    15   30 د. ضبيي كهي 28 و. عهي ريبضي 02322
    15   30 و. عهي ريبضي 28 د. ضبيي كهي 00322
    15   30 و. عهي ريبضي 28 د. ضبيي كهي 02322
    15   30 و. عهي ريبضي 28 د. ضبيي كهي 0322



 

 2222-2222ذول انذروش االضبوعي نقطى االقتصبد نهعبو انذراضي ج 

و 
و
ني
ا

 

 انًرحهت انرابعت  َقم انًرحهت انرابعت َفظ انًرحهت انرابعت عبو انطبعت 

  أ انقبعت ة بعتانق أ

حذ
ال
ا

 

    14   13   12 عذَبٌ و, تخطيظ 0322
    14   13   12 و, عذَبٌ تخطيظ 0322

    14   13 و, عذَبٌ تخطيظ 12 د.يحيي َفظ 02322
    14   13 و, عذَبٌ تخطيظ 12 د.يحيي َفظ 00322
    14   13 د.يحيي َفظ 12   02322
    14   13 د.يحيي َفظ 12   0322

 ٍ
ُي

الث
ا

 

    14 و.عهي اضواق انًبل 13 ا.و.جواد َظى 12 د.رجبء قيبضي 0322
    14 و. عهي اضواق انًبل 13 ا.و.جواد َظى 12 د.رجبء قيبضي 0322

    14 و.و. ايًبٌ دوني 13 ا.و.جواد َظى 12 د.رجبء قيبضي 02322
    14 و.و. ايًبٌ دوني 13 د.رجبء قيبضي 12 ا.و.جواد َظى 00322
    14 و.و. ايًبٌ دوني 13 د.رجبء قيبضي 12 ا.و.جواد َظى 02322
    14   13 د.رجبء قيبضي 12 ا.و.جواد َظى 0322

ء
ثب

ال
نث
ا

 

    14 د. ربيع طبقت يتجذدة 30 د. ايجذ E 28 و.و. دمحم بحوث عًهيبث 0322
    14 د. ربيع طبقت يتجذدة 30 د. ايجذ E 28 و.و. دمحم بحوث عًهيبث 0322

    14 و.و. اديبٌ َقذيت 30 و.و. دمحم بحوث عًهيبث 28 شعببٌ د. تًويم دوني 02322
    14 و.و. اديبٌ َقذيت 30 و.و. دمحم بحوث عًهيبث 28 د. شعببٌ تًويم دوني 00322
02322 E 30 د. شعببٌ تًويم دوني 28 د. ايجذ E ٌ14 د.عذَب    
0322 E 30 د. شعببٌ تًويم دوني 28 د. ايجذ E ٌ14 د.عذَب    

ء
عب

رب
ال
ا

 

    14 د. احًذ تقييى يشبريع 13 ا.و. دمحم تقييى يشبريع 12 د. يوضف َقذيت 0322
    14 د. احًذ تقييى يشبريع 13 ا.و. دمحم تقييى يشبريع 12 د. يوضف َقذيت 0322

    14 د. احًذ تقييى يشبريع 13 ا.و. دمحم تقييى يشبريع 12 د. يوضف َقذيت 02322
    14 د. يحيي اضواق انُفظ 13 د. يوضف َقذيت 12 ا.و. دمحم يشبريعتقييى  00322
    14 د. يحيي اضواق انُفظ 13 د. يوضف َقذيت 12 ا.و. دمحم تقييى يشبريع 02322
    14   13 د. يوضف َقذيت 12 ا.و. دمحم تقييى يشبريع 0322

ص
ًي

خ
ان

 

    14 د.رجبء قيبضي 13   12   0322
    14 د.رجبء قيبضي 13   12   0322

    14 د.رجبء قيبضي 13   12   02322
    14 و.و. بشرى يحبضبت َفطيت 13   12   00322
    14 و.و. بشرى يحبضبت َفطيت 13   12   02322
0322   12   13   14    



 


