
  

  1022/ 1028  / نهعاو انذراطٍ انًىاد انذراطُح جذول 

 صثاحٍ    -األونــــــــــــــــــًانًزحهح 

 

 انُىو

 

 
 

 األحذ

 

 

 انماعح االطاذذج انًىاد انذراطُح انىلد

 انً  يٍ

 انًخرثزاخ و3هانح  انعاو عًهٍ)أ(  االحُاء عهى 203.0 83.0

 انعهًُح

 انًخرثزاخ و3 عهُاء  انعاو عًهٍ)ب( انكًُاء عهى 203.0 83.0

 انعهًُح

 و3اشزاق (بانعاو عًهٍ)  الحُاءعهى ا 213.0 203.0

 و3هانح
 انًخرثزاخ

 انعهًُح

 انكًُُاء انعاو عًهٍ)ا(عهى  213.0 203.0

 

 انًخرثزاخ ا3و اترهال 

 انعهًُح

 و3هانح َظزٌ)ا/ب(عهى االحُاء  انعاو  23.0 213.0

 
 عهٍ انىردٌ

 

 

 

 ثٍُُاال

 اجهشج وادواخ يُشنُح  23.0 83.0

 َظزٌ )ا+ب   (

 عهٍ انىردٌ و3 اًَاٌ عهٍ

 عهٍ انىردٌ ا3و3اترهال اطًاعُم عهى انكًُُاء انعاو )َظزٌ( ا+ب 203.0 23.0

 عهٍ انىردٌ و3و3عهُح يظُز انهغح انعزتُح )َظزٌ(ا+ب 223.0 203.0

 عهٍ انىردٌ اَُاص و3  انهغح االَكهُشَح  )َظزٌ( ا+ب 213.0 223.0

 

 انثالثاء

 

 

 

 االرتعاء

 

 

 

 

 

 

 انخًُض

 عهٍ انىردٌ ا3د3اَرصار كًال عهى انُفض انرزتىٌ   ا+ب 203.0 83.0

 عهٍ انىردٌ أ3و3 فاطًح فائك اطاطُاخ ذغذَح َظزٌ ا+ب 213.0 203.0

 عهٍ انىردٌ د3طحز عهى االحصاء انرزتىٌ )ا+ب( 23.0 213.0

 يخرثز انرغذَح و3 اًَاٌ  /و3 وفاء  وادواخ يُشل )عًهٍ( اأجهشج  203.0 83.0

 انخُاطحيخرثز و3 َظزي /و3 و3شًُاء عًهٍ ب أطض خُاطح 203.0 83.0

 يخرثز انرغذَح و3 اًَاٌ  /و3 وفاء  أجهشج وادواخ يُشل )عًهٍ( ب 213.0 203.0

 حانخُاطيخرثز و3 َظزي /و3 و3شًُاء أطض خُاطحعًهٍ )أ( 213.0 203.0

 عهٍ انىردٌ أ3و3د يُعى عثذ انمادر اطض ذزتُح  َظزٌ )ا+ب( 13.0 213.0

 لاعح انرصًُى و3اًَاٌ يحًذ انحاطىب 23.0 83.0

 انماعاخ انذراطُح اطاذذج انمظى طاعح حزج  203.0 23.0

 لاعح انرصًُى و3يها طايٍ يثادئ الرصاد يُشنٍ )َظزٌ(ا/ب 2130 203.0



  

  1022/ 1028/ نهعاو انذراطٍ   ُحطاانذرانًىاد جذول 

 ))انًزحهح انثاَُــــــــــــــــــــــــــح((   صثاحٍ

 

 األطاذذج انًىاد انذراطُح انىلد انُىو

 

 انماعح

  إنً يٍ

 

 

 

 األحذ

 عهٍ انىردٌلاعح  جهاد اشزاقو3 ا+ب َح )َظزٌ(احُاء يجهز 203.0 83.0

 عهٍ انىردٌلاعح  اتزاهُى أ3د عفزاء +با )َظزٌ( َفض انًُى ىعه 213.0 203.0

 انُشاط انفٍُ  ا3و 3د َجاج حظٍُ فُُح  )ا+ب(انرزتُح ان 13.0 213.0

 

 

 

 االثٍُُ

 انعاو  يخرثز انرغذَح أ3و3 فاطًح فائك ا+ب )) َظزٌ ذحضُز االغذَح 203.0 83.0

 (ا)ذحضُز األغذَح عًهٍ 213.0 203.0

 

 وانعا َحيخرثزانرغذ و3تاهزج أ3و فاطًح /

 انخُاطحيخرثز /و3َظزي 3شهثاءأ (ب )أطض خُاطح عًهٍ 213.0 203.0

 (ب )ذحضُز األغذَح عًهٍ 13.0 213.0

 

 انعاو يخرثزانرغذَح تاهزج و3 أ3و3 فاطًح/

 يخرثزانخُاطح /و3َظزيأ3شهثاء  (ا )أطض خُاطح عًهٍ 13.0 213.0

 

 

 

 انثالثاء

 انرصًُىلاعح  د3أشىاق طايٍأ3 ا+ب ذزتُح طفم )َظزٌ ( 2030 83.0

 انرصًُىلاعح   وداد فاضم و3 ا+ب كًُُاء اغذَح  )َظزٌ( 213.0 2030

  انرصًُى لاعح فاطًح خضُزو3د3  ا+ب انهغح االَكهُشَح )َظزٌ( 230 213.0

 لاعح انحاطثاخ ا3و3د سَُة َاجٍ انًُهج وانكراب انًذرطٍ )ا+ب( 13.0 230 

 

 

 األرتعاء

 انًهحكلاعح  ا3د3 عفزاء اتزاهُى ا+ب (َظزٌ) ثاَىٌانرعهُى نا 203.0 83.0

 انعهًُح انًخرثزاخ هانح و3 / إشزاقو3 أحُاء يجهزَح عًهٍ)ا( 213.0 203.0

 ا3و3د طُاء ()بكًُُاء األغذَح عًهٍ 213.0 203.0

 و3عهُاء / و3وداد

 انعهًُح انًخرثزاخ

 انعهًُح انًخرثزاخ و3 هانح / و3 إشزاق أحُاء يجهزَح عًهٍ)،ب( 13.0 213.0

 ا3و3د طُاء  كًُُاء االغذَح عًهٍ)ا( 13.0 213.0

 و3عهُاء و3وداد/

 انعهًُح انًخرثزاخ

 

 

 انخًُض

 انًهحكلاعح  يحًذ تُذاءو3د3 )َظزٌ( ا+بانهغح انعزتُح 23.0 83.0

 ُحانماعاخ انذراط ىاطاذذج انمظ جطاعح حز 2030 23.0

 انًهحكلاعح  و3و3طُاٌ صالح )ا+ب(ٌ وانذًَمزاطُححمىق االَظا 213.0 20300

 لاعح انًهحك ا3و عايز يحًذ ىب )َظزٌ( ا+بحاطان 23.0 213.0

     

 



 

 

 1022/ 1028/ نهعاو انذراطٍ  اطُحانذر انًىاد جذول

 ))انًزحهح انثانثــــــــــــــــــــــــــح((   صثاحٍ

 انماعح األطاذذج انًىاد انذراطُح انىلد  انُىو

  إنً يٍ

 

 

 

 األحذ

 انخُاطحيخرثز خشعمأ3 شهثاء  ا+ب (َظزٌ ) أطزجيالتض  23.0 83.0

 انخُاطحيخرثز  َظزي و3ا3 شهثاء / يالتض أطزج عًهٍ)أ( 2230 23.0

 انعاو يخرثزانرغذَح  تاهزجو3 / فاطًحا3و3 حفظ أغذَح عًهٍ)ب( 2230 23.0

 انخُاطحيخرثز و3َظزي شهثاء / ا3  يالتض أطزج عًهٍ)ب( 230 2230

 انعاو  يخرثز انرغذَح و3 تاهزج/ ا3و فاطًح حفظ أغذَح عًهٍ)أ( 230 2230

 انًهحكلاعح  و3يها طايٍ ا+ب )َظزٌ( عاللاخ عائهُح 13.0 230

 

 

 

 االثٍُُ

 لاعح انرصًُى و3 طهاو يحظٍ ادارج يُشل  َظزٌ )ا +ب( 23.0 83.0

23.0 

 

 و3 طهاو /و3و َادٍَ    ًهٍ  )ا +ب(ادارج يُشل ع 223.0

 
 لاعح انرصًُى

 لاعح انرصًُى  ا3و3د يها ياسٌ صُاعاخ َذوَح َظزٌ )ا+ب( 213.0 223.0

 لاعح انرصًُى  و3و َادٍَ ا3و3د يها / صُاعاخ َذوَح عًهٍ)ا+ب( 13.0 213.0

 

 

 

 انثالثاء

 انخُاطحيخرثز  أ3تشزي فاضم (+بلىانة َظزٌ )ا  23.0 83.0

ا3تشزي / و3و  لىانة عًهٍ )ا +ب( 223.0 23.0

 /و3و3رشاشًُاء
 انخُاطحيخرثز 

 انخُاطحيخرثز  أ3تشزي فاضم يُظىجاخ َظزٌ )ا+ب( 213.0 223.0

 انخُاطحيخرثز  رشا/و3و ا3تشزي (يُظىجاخ عًهٍ )ا+ب 13.0 213.0

 

 

 األرتعاء

 ُفظٍ وانرىجُه انرزتىٌ ناالرشاد ا 203.0 83.0

 )َظزٌ( ا+ب

 انرصًُىلاعح  ا3د اَرصار كًال

 انرصًُىلاعح  و3تاهزج يحًىد حفظ اغذَح  ) َظزٌ( ا+ب 213.0 203.0

 يخرثز انرغذَح انعاو  ءو3وفا/ و3اًَاٌ  (ذغذَح طفم عًهٍ )ا+ب 13.0 213.0

 

 

 انخًُض

 لاعح عهٍ انىردٌ و3و 3طزي يطهك انهغح االَكهُشَح)َظزٌ ( ا+ب  23.0 83.0

 لاعح عهٍ انىردٌ 3د3يها ياسٌا طزائك ذذرَض ا+ب 203.0 23.0

 انماعاخ انذراطُح اطاذذج انمظى  طاعح حزج  2230 203.0

 لاعح عهٍ انىردٌ و3يها طايٍ  انُذوج انعهًُح )َظزٌ( ا+ب 2130 2230

 لاعح عهٍ انىردٌ ا3و َادَح حظٍُ ذغذَح طفم )َظزٌ( ا+ب 230 2130



                

 

 1022/ 1028/ نهعاو انذراطٍ   ُحطاانذرىاد انًجذول 

  انزاتعــــــــــــــــــــــــــح((   صثاحٍانًزحهح ))

 انماعح األطاذذج انًىاد انذراطُح األولاخ انُىو

  إنً يٍ

 

 

 

 األحذ

 لاعح انرصًُى و3 طهاو يحظٍ ذصًُى  يُشل )َظزٌ( ا+ب 23.0 83.0

 و3طهاو (+بذصًُى يُشل عًهٍ )ا 2230 23.0

 و3و3 َادٍَ
 لاعح انرصًُى

 انرصًُىلاعح  ا3و3د شًُاء   انمُاص وانرمىَى )َظزٌ (ا+ب 213.0 2230

 انرصًُىلاعح  و3و لصٍ انهغح االَكهُشَح)َظزٌ(ا+ب 23.0 213.0

 

 

 

 االثٍُُ

 انًهحكلاعح  ا3د اَرصار كًال يشزوع انثحث )َظزٌ(ا+ب 23.0 83.0

 لاعح انًهحك ا3د3 اشىاق طايٍ خ )َظزٌ( ا+بادارج حضاَا 203.0 23.0

 لاعح عهٍ انىردٌ و3 هانح عثذ انًُعى ذغذَح عالجُح عًهٍ )ا +ب( 213.0 203.0

 لاعح انًهحك ا3و َادَح حظٍُ ذغذَح عالجُح )َظزٌ( ا+ب 13.0 213.0

 

 

 

 انثالثاء

 نعاويخرثز انرغذَح ا و اشزاق  ، اًَاٌ ذجارب غذائُح عًهٍ)ا( 203.0 83.0

 يخرثز انطفم ا3د اشىاق / و3 يها طايٍ ادارج حضاَاخ عًهٍ )ب( 203.0 83.0

 يخرثز انرغذَح انعاو  و3اشزاق /و3 اًَاٌ ذجارب غذائُح عًهٍ )ب( 213.0 203.0

 يخرثز انطفم ا3د عفزاء /و3 يها طايٍ ادارج حضاَاخ عًهٍ)أ( 213.0 203.0

 لاعح انًهحك  و3د َجاج حظٍُ ( ا+بانرزتُح انعًهُح ) َظزٌ 23.0 213.0

 

 

 األرتعاء

 

 عهٍ انىردٌ و3 تاهزج يحًىد ذجارب غذائُح )َظزٌ( ا+ب 203.0 83.0

 عهٍ انىردٌ ا3و اترهال اطًاعُم صُاعاخ غذائُح )َظزٌ ( ا+ب 213.0 203.0

 لاعح انرصًُى  و3د3 َجاج حظٍُ  انرزتُح انعًهُح عًهٍ )ا +ب(  13.0 213.0

 

 

 ُضانخً

أ3 تشزي و3و3  خُاطح يرمذيح عًهٍ)أ( 203.0 83.0

 شًُاء/و3و3رشا 
 انخُاطحيخرثز

 ا3د3َادَح /ا3و اترهال صُاعاخ غذائُح عًهٍ )ب( 203.0 83.0

 و3 وداد/و3  وفاء
 يخرثز انرغذَح انعاو 

 انماعاخ انذراطُح اطاذذج انمظى طاعح حزج 2230 203.0

 أ33تشزي /و3و3 رشا / ب(خُاطح يرمذيح عًهٍ )  23.0 2230

 و3و شًُاء
 يخرثزانخُاطح

ا3د3 َادَح  /ا3و اترهال         صُاعاخ غذائُح عًهٍ)أ( 23.0 223.0

 و3وداد / و3 وفاء
 يخرثزانرغذَح انعاو 



 


