
 (2202- 1202ؼاو انذراسً )نه /ًسائٍةانذراسة ان -(االول جذول يذاضرات طهبة انًردهة انثاٍَة )انفظم

 (( A , B , C , D , E , F   ي(جذرٌب سرٌر) ػًهً -جًرٌض بانغٍٍ

  Pm2. 30 Pm –8.30 

 و. و. ادًذ ودٍذ يزباٌ  , سؼذوٌ و. و. يذًذ نٍهى  هُذي,دٍذر شاٌغ و. و.  و. ثاًَ اسًر راضً,  د. يقذاد ػهً دًٍذ,  ,د. دٍذر ػهً دسٍٍ   

 االدذ

 (( A , B , C , D , E , F  )جذرٌب سرٌري( ػًهً -جًرٌض بانغٍٍ

  Pm2. 30 Pm –8.30 

   و. و. ادًذ ودٍذ يزباٌ ,  سؼذوٌ و. و. يذًذ نٍهى   و. و. دٍذر شاٌغ هُذي,و. ثاًَ اسًر راضً,    د. يقذاد ػهً دًٍذ,   ,د. دٍذر ػهً دسٍٍ   

 االثٍٍُ

 دضىري( -ػًهً ) انحقٍٍى انظذً

 دٍذر ػهً دسٍٍد. 
30.9 -0 3.: 7)IA( Group  

 و. يذًذ نٍهى سؼذوٌ و.
03.9 -0 3.: 7)IB( Group 

 دضىري( -َظري ) انحقٍٍى انظذً  

  Class I:ػرار  د. ػقٍم ػزٌز و. 
   5.30 - 7.30       

 دضىري( -َظري ) جًرٌض بانغٍٍ

 Class I :ػرار د. ػقٍم ػزٌز و.
2.30 - 5.30                                          

 انثالثاء

دضىري( -)ػًهً االدٍاء انًجهرٌة  

 ( ػهً كرٌذي )أ. و. د. قٍظر  ( + أ.و. د. رشٍذ ردٍى دحٍث)
03.6 -0 3.4): AII( Group 

03.8 -0 3.6): BII( Group 

 دضىري( -)ػًهً داسبات

 جبر سؼٍذ جذسٍٍ و. و.
     Group (BII): 2.30 - 4.30     

 03.8 -0 3.6): AII( Group 

 دضىري( -)ػًهً االَكهٍزي

 و. و. أطٍاف ايٍٍ ػبذ انذسٍ   
Group (AII): 2.30 - 4.30 

         Group (BII): 4.30 - 6.30 

دضىري( -)ػًهً االدٍاء انًجهرٌة  

 ( ػهً كرٌذي )أ. و. د. قٍظر  ( + )أ.و. د. رشٍذ ردٍى دحٍث
03.6 -0 3.4): AI( Group 

03.8 -0 3.6): BI( Group 

 دضىري( -)ػًهً داسبات

 و. و. جذسٍٍ جبر سؼٍذ
     Group (BI): 2.30 - 4.30     

3 .8 -0 3.6): AI( Group 

 دضىري( -)ػًهً االَكهٍزي

 و. و. أطٍاف ايٍٍ ػبذ انذسٍ   
Group (AI): 2.30 - 4.30 

         Group (BI): 4.30 - 6.30 

 دضىري( -ػًهً ) انحقٍٍى انظذً االربؼاء

 دٍذر ػهً دسٍٍد. 
30.9 -0 3.: 7)AII( Group 

 ػرار د. ػقٍم ػزٌز و.
03.9 -0 3.: 7)BII( Group 

 دضىري( -َظري ) انحقٍٍى انظذً  

   Class II:دٍذر ػهً دسٍٍد. 
   5.30 - 7.30       

 دضىري( -َظري ) جًرٌض بانغٍٍ

  Class II :دٍذر ػهً دسٍٍد. 
2.30 - 5.30                                          

 انكحروًَ(–اَكهٍزي )َظري 

 رار ادًذ طادبو. و. ك      

.305 -.30 4:  Class II 

.306 -.30 5:  Class I 

 انكحروًَ(–)َظري  داسبات

 سؼٍذ و. و. جذسٍٍ جبر

.305 -.30 4 Class I : 

.306 -.30 5 Class II : 

 انكحروًَ(–انذوائٍات )َظري 

 ػرار د. ػقٍم ػزٌز و.            

   Class II:  2.30 - 4.30 

03.8 -0 3.6: Class I 

انكحروًَ(-)َظري االدٍاء انًجهرٌة  

 أ.و. د. رشٍذ ردٍى دحٍث 

.304 –2.30 :  Class I 

Class II : 6.30 - 8.30 

 انخًٍس

  ػٍ يجايٍغ انحذرٌب انًخحبري يٍ دٍث انؼذد / يجايٍغ انحذرٌب انسرٌري جخحهف1 و

 انكهٍةفً  سٍكىٌ انذواو واالربؼاء انثالثاء, بًٍُا ٌىيً ( انًسحشفٍات نهحذرٌب انسرٌريفً ) سٍكىٌ واالثٍٍُ االدذ / انذواو انذضىري نٍىيً 2و

 انذواو انذضىرياٌاو باإلجراءات انىقائٍة فً االنحزاو و ًىدذ بانزي ان  / ػهى جًٍغ انطهبة االنحزاو 3و

  ( سانب اسبىػٍاً PCRانحهقٍخ انخاص بهقاح كىروَا أو جهب فذض )  )بطاقة( جهب كارتإرا نى ٌ/ ٌؼحبر انطانب غائباً  4و

                                                                                                                                                                   

           رئٍس فرع جًرٌض انبانغٍٍ

              و. د. ػقٍم ػزٌز ػرار   

      7  /10  /2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


