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 م9106/9191لفصل الدراسي الثبًي للعبم اجلبهعي بى اهحابًبد الفرةخ الراثعخ اثيبى جل
 عدد الطلجخ شعجخ ايل هي املكــــــــــبى اللجٌخ

 02 ثٌني -االدارح   1002 1010 010ةبعخ  UG 0جلٌـــــخ 
 02 ثٌني -االدارح   1001 1003 010اجتبٍ غرة جبوار ةبعخ  UG 9جلٌـــــخ
 02 ثٌني -االدارح   1012 1000 اجتبٍ غرة / اهبم ةبعخ املصبرعخ UG 0جلٌـــــخ
 02 ثٌني -االدارح   1031 1013 اجتبٍ غرة/ اهبم ةبعخ املصبرعخ  UG 1جلٌـــــخ
 01 ثٌني -االدارح   1050 1030 اجتبٍ شرق / اهبم ةبعخ املالكوخ UG 2جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -االدارح   1065 1051 اجتبٍ شرق /اهبم ةبعخ املالكوخ UG 3جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -االدارح   1100 1066 اجتبٍ شرق / اهبم االسبًسري  UG 4جلٌـــــخ
 01 ثٌبد -االدارح   1196 1101 005اجتبٍ شرق  ةبعخ  UG 5جلٌـــــخ
 02 ثٌني -الحدريس 1102 1110 الدور الثبًي جبوار الكٌرتوالد 6جلٌـــــخ
 02 ثٌني -الحدريس 1101 1103 000( 0الدور الثبًي هدرج )  01جلٌـــــخ
 02 ثٌني -الحدريس 1112 1100 000( 0الدور الثبًي هدرج )  00جلٌـــــخ
 03 ثٌني -الحدريس 1130 1113 000( 0)الدور الثبًي طرةخ  اهبم هدرج  09جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -الحدريس 1143 1139 009(9)الدور الثبًي طرةخ  اهبم هدرج  00جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -الحدريس 1160 1144  009( 9الدور الثبًي   هدرج ) 01جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -الحدريس 1013 1169  009( 9الدور الثبًي   هدرج ) 02جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -الحدريس 1090 1014 الدور الثبًى اهبم االسبًسري شرق 03جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -الحدريس 1003 1099 الدور الثبلث اهبم االسبًسري شرق 04جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -الحدريس 1020 1004 الدور الثبلث اهبم ةبعخ السيوٌبر 05جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -الحدريس 1036 1029 0الدور الثبلث طرةخ اهبم هدرج  06جلٌـــــخ
 02 ثٌني -الحدريت 1051 1041  غرة طرةخ جبوار األسبًسري اجتبٍ راثعالدور ال 91جلٌـــــخ
 02 ثٌني -الحدريت 1066 1052 الدور الراثع اهبم االسبًسري / اجتبٍ غرة 90جلٌـــــخ
 02 ثٌني -الحدريت 1901 1911 ( / اجتبٍ غرة219الدور الراثع ةبعخ ) 99جلٌـــــخ
 02 ثٌني -الحدريت 1996 1902 اجتبٍ غرة ( /211الدور الراثع ةبعخ ) 90جلٌـــــخ
 02 ثٌني -الحدريت 1911 1901 اجتبٍ غرة ( /210الدور الراثع ةبعخ ) 91جلٌـــــخ
 04 ثٌني -الحدريت 1932 1912 اجتبٍ غرة ( /210الدور الراثع ةبعخ ) 92جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -الحدريت 1951 1993 (100) 0الدور الثبلث هدرج  93جلٌـــــخ
 02 ثٌبد -الحدريت 1962 1950 (100) 0الدور الثبلث هدرج  94جلٌـــــخ
 2 ثٌبد -الحدريت 1011 1963 (100) 0الدور الثبلث هدرج  95جلٌـــــخ
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