
 سیوسلا ةانق ةعماج               
 

    .ةـعارزلا ةیلك                                                 
 
 

 

  ةيلكلا ديمع                                                                                                                                                                                                                                                         بالطلاو ميلعتلا نوئشل ةيلكلا ليكو
/د.أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /د.أ    

 رودنم ديعس رصان                                                                                                                                                                                                                                                               نامثع دمحم ميعنلا دبع دمحم  
 

 
  ماع ةعارز )يلوالا( ةقرفلا دعب نع ميلعتلا تاسلج داوكأو تارضاحملا لودج

  م ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ يعماجلا ماعلل – لوألا يساردلا لصفلا
 /مویلا
ةعاسلا  ٣٠:١٠-٩  ١٢-٣٠:١٠  ٣٠:١٢-١٢  ٣٠:١-٣٠:١٢  ٢-٣٠:١  ٣-٢  ٣٠:٣-٣  ٦ - ٥  ٥ – ٣٠:٣  

تبسلا  
 نيال نوأ(

)طقف  

   )بلطتم( يلآ بساح

 wputj9m :ةرضاحملا دوك
)بلطتم( ةيزيلجنا ةغل  

5ske958 ةحارتسا  :ةرضاحملا دوك       

 دحألا
 تارضاحم(
)طقف ةيرظن  

)يرظن(  ةيوضع ريغ ءايميك  
يركش دمحأ /د.أ جردم  

 ht1a4ma ةرضاحملا دوك

)يرظن(  ماع داصتقا  
يركش دمحأ /د.أ جردم  

 whx3igp :ةرضاحملا دوك
ةحارتسا  

)يرظن(   يعارز ناويح 
يركش دمحأ /د.أ جردم  

 04nn32v  :ةرضاحملا دوك
   

ينثالا  
 تارضاحم(
)طقف ةيرظن  

)يرظن( )أ( يعارز تابن  

 0ezg7bq :ةرضاحملا دوك

)يرظن( لیصاحم تایساسأ  
يركش دمحأ /د.أ جردم  
 oma74y0 :ةرضاحملا دوك

ةحارتسا  

)يرظن( لماكتو لضافت ةضاير  
يركش دمحأ /د.أ جردم  

 84dmfbv:ةرضاحملا دوك
 

E – يرظن   
يركش دمحأ /د.أ جردم  

  cxe78lf:ةرضاحملا دوك 
 

 

ءاثالثلا  
 سورد(
)طقف ةيلمع  

دوعس ءامسأ /م  – ١ ,٢)  دمحم يمساي /م ( يلمع   ةيوضع ريغ ءايميك 

لا دبع دمحم رمس /م  – ٣  ,٤) أ ديعسلا دمحم /د. (  يلمع   )أ( يعارز تابن    

 ىملس /م - يروصاندلا لا ةبه /د – ريمس ةورم /د  )٦ , ٥( يلمع   ماعلا يعارزلا ناويحلا
  يبالط طاشن يدجم

٣٠:١-١٢  

 دوعس ءامسأ /م – دمحم يمساي /م )٨ , ٧( يلمع    ةيوضع ريغ ءايميك
 ملاس دمحم ةورم /م - زيزعلا دبع ةداغ/م )١٠ , ٩(  يلمع     )أ( يعارز تابن

 يدجم ىملس /م   – يروصاندلا لا ةبه /د – ريمس ةورم /د )٢ , ١( يلمع    ماعلا يعارزلا ناويحلا

 

)٨ , ٧( يلمع ماع داصتقا  

ةمالس ةيآ /م  –   لامج ىولس /م
(٩  ,١٠ ( ليصاحم تايساسأ  

–  نسح ديع /م  سابع لامج دمحم /د
مليوس  

)١٠ , ٩( يلمع ماع داصتقا  
بغار دومحم /م + دومحم ءارسإ /م  

(٧  ,٨ ( ليصاحم تايساسأ  

مليوس نسح ديع /م  –   سابع لامج دمحم /د

 )٤ , ٣( يلمع ماع داصتقا

 ةمالس ةيآ /م – لامج ىولس /م
 )٦ , ٥( ليصاحم تايساسأ

 مليوس نسح ديع /م – سابع لامج دمحم /د

 )٦ , ٥( يلمع ماع داصتقا
 بغار دومحم /م + دومحم ءارسإ /م
 )٤ , ٣( ليصاحم تايساسأ

 مليوس نسح ديع /م – سابع لامج دمحم /د

 

ءاعبرألا  
 سورد(
)طقف ةيلمع  

دوعس ءامسأ /م  – ٣  ,٤)  دمحم يمساي /م ( يلمع   ةيوضع ريغ ءايميك  

–  لا دبع دمحم رمس /م /  ديعسلا دمحم د. أ   (١ ,٢ (  يلمع   )أ( يعارز تابن  

يروصاندلا لا ةبه /د  – ٧  ,٨)   ريمس ةورم /د ( يلمع   ماعلا -  /م   يعارزلا ناويحلا
يدجم ىملس  

 دوعس ءامسأ /م – دمحم يمساي /م )٦ , ٥( يلمع   ةيوضع ريغ ءايميك

 زيزعلا دبع ةداغ/م – ديعسلا دمحم /د.أ )٨ , ٧(  يلمع   )أ( يعارز تابن

 ىملس /م - يروصاندلا لا ةبه /د – ريمس ةورم /د )١٠ , ٩( يلمع   ماعلا يعارزلا ناويحلا
 يدجم

 دوعس ءامسأ /م – دمحم يمساي /م )١٠ , ٩( يلمع   ةيوضع ريغ ءايميك

 ملاس دمحم ةورم /م – ديعسلا دمحم /د.أ )٦ , ٥(  يلمع  )أ( يعارز تابن

 ىملس /م - يروصاندلا لا ةبه /د – ريمس ةورم /د )٤ , ٣( يلمع   ماعلا يعارزلا ناويحلا
 يدجم

(٥  ,٦ ( ةيضاير نيرامت  

 ارون /م – ناميلس ديس دمحم /م.م
نارهز يودب  

(٩  ,١٠ ( ةيضاير نيرامت  
يرصملا دمحأ دمحم لامج /د.أ  

(٢ ،  ١ ( ةیضایر نیرامت  
 ارون /م – نامیلس دیس دمحم /م.م

نارھز يودب  

  )٤ , ٣( ةيضاير نيرامت

 يودب ارون /م – ناميلس ديس دمحم /م.م
 نارهز
 )٢ , ١( ليصاحم تايساسأ

 مليوس نسح ديع /م – سابع لامج دمحم /د

 )٢ ,١( يلمع  ماع داصتقا
 تزع ةيدان /م + بغار دومحم /م
  )٨ ,٧( ةيضاير نيرامت 

 نارهز يودب ارون /م – ناميلس ديس دمحم /م.م

 

 

 ةعماجلا تابلطتم تاررقمو ,-------------------- نيال نوا عيباسألا يقابو ,)رشع ثلاثلا ,رشع يداحلا ,عساتلا ,عباسلا ,سماخلا ,ثلاثلا ,يناثلا ,لوألا( ةيلاتلا عيباسألاب هجول اهجو ةيرظنلا تارضاحملا ,,,, مرتلا لاوط هجول اهجو %١٠٠ ةيلمعلا سوردلا •

 .مرتلا لاوط نيال نوأ - )ةيزيلجنالا ةغللا – يلآلا بساحلا(

    .لوألا يساردلا لصفلا فصتنم ناحتما عباسلا عوبسألا •

  ليبوملا ةطساوب دعب نع ميلعتلا تاسلج لوخد دوك



 سیوسلا ةانق ةعماج               
 

    .ةـعارزلا ةیلك                                                 
 
 

 

  ةيلكلا ديمع                                                                                                                                                                                                                                                         بالطلاو ميلعتلا نوئشل ةيلكلا ليكو
/د.أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /د.أ    

 رودنم ديعس رصان                                                                                                                                                                                                                                                               نامثع دمحم ميعنلا دبع دمحم  
 

  ماع ةعارز )ةيناثلا( ةقرفلا دعب نع ميلعتلا تاسلج داوكا و تارضاحملا لودج

  م ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ يعماجلا ماعلل – لوألا يساردلا لصفلا

ةعاسلا /مویلا  ٣٠:١٠-٩  ١٢-٣٠:١٠  ٣٠:١٢-١٢  ٣٠:١-٣٠:١٢  ٢-٣٠:١  ٣-٢  ٣٠:٣-٣  ٣٠:٤-٣٠:٣  ٦-٣٠:٤  

  نینثالا
 تارضاحم(
)طقف ةیرظن  

)يرظن(  ةیعارز ةیویح ءایمیك  
  يماشلا دیعس /د.أ جردم
 sgva0oa :ةرضاحملا دوك

 

)يرظن( يناویح جاتنا تایساسأ  
يماشلا دیعس /د.أ جردم  
 2k3enzc :ةرضاحملا دوك

ةحارتسا  
)يرظن( ماع نیتاسب جاتنا  

يماشلا دیعس /د.أ جردم  
 7x63xso:ةرضاحملا دوك

E – يرظن   
يماشلا دیعس /د.أ جردم  
    g40bne7:ةرضاحملا دوك

 ءاثالثلا
 تارضاحم(
)طقف ةیرظن  

)يرظن( يجولویبوركیم تایساسأ  
يماشلا دیعس /د.أ جردم  

9njje33 :ةرضاحملا دوك   
 

)يرظن( يضارأ تایساسأ  
يماشلا دیعس /د.أ جردم  
  o9y10pn:ةرضاحملا دوك

يبالط طاشن  
٣٠:١-١٢  

)يرظن(  يفیر عمتجم  
يماشلا دیعس /د.أ جردم  
 n9bq0il :ةرضاحملا دوك

   

  ءاعبرألا
 ةیلمع سورد(

)طقف  

 )٢ ، ١( يلمع    ةیویح ءایمیك
 ملاس دمحم /م.م

 )٤ ،٣( يلمع     يناویح جاتنإ تایساسأ
 میھاربإ ءارسا /م - دیسلا ءارھز /م – يدشر دومحم /م

 )٦ ، ٥(  يلمع     يضارأ تایساسأ
 دمحم نیمسای /م - ریمس دمحم /م – دمحم نمحرلا دبع /م. م

 )٤ ، ٣(  يلمع   ةیویح ءایمیك
 نیدلا رون ةصفح /م.م

 )٦ ، ٥( يلمع  يناویح جاتنإ تایساسأ
 میھاربإ ءارسا /م - دیسلا ءارھز /م – يدشر دومحم /م

 )٢ ، ١( يلمع   يضارأ تایساسأ
 دمحم نیمسای /م - ریمس دمحم /م – دمحم نمحرلا دبع /م. م

 )٨ ، ٧(  يلمع   ةیویح ءایمیك
 فرشأ فالوس /م

 )١٠ ،٩( يلمع يضارأ تایساسأ
 دمحم نیمسای/م -ریمس دمحم /م – دمحم نمحرلا دبع /م .م

 

  

 يلمع   يجولویبوركیم تایساسا
)٩،١٠( 

 ةورم /م – دومحم ةراس /م – دمحم رمس /م.م
 دمحم

 )٨ ،٧( يلمع   ماع نیتاسب جاتنإ
 دیسلا دیمح میرك/م – دیسلا دلاخ /د

 )١٠ ،٩( يلمع   ماع نیتاسب جاتنإ
 مالع ورمع /م.م – دیسلا دلاخ/د

 )٨ ،٧( يلمع   يجولویبوركیم تایساسأ
 – دومحم ةراس /م – دمحم رمس /م.م

 دمحم ةورم /م

   

  سیمخلا
 ةیلمع سورد(

)طقف  

 )٦ ، ٥( يلمع   ةیویح ءایمیك
 فراع دمحم رمس /م.م

 )١٠ ، ٩( يلمع  يناویح جاتنإ تایساسأ
 میھاربإ ءارسا /م - دیسلا ءارھز /م – يدشر دومحم /م

 )٨ ،٧( يلمع   يضارأ تایساسأ
 دمحم نیمسای /م - ریمس دمحم /م – دمحم نمحرلا دبع /م. م

 )١٠ ، ٩(  يلمع   ةیویح ءایمیك
 فراع دمحم رمس /م.م

 )٨ ، ٧( يلمع  يناویح جاتنا تایساسأ
 میھاربإ ءارسا /م - دیسلا ءارھز /م – يدشر دومحم /م

 ) ٤ ،٣( يلمع   يضارأ تایساسأ
 دمحم نیمسای /م - ریمس دمحم /م – دمحم نمحرلا دبع /م. م

 ) ٢ ، ١( يلمع  يناویح جاتنإ تایساسأ
 میھاربإ ءارسا /م - دیسلا ءارھز /م – يدشر دومحم /م

 

 يلمع   يجولویبوركیم تایساسأ
)٤ ،٣( 

 – دومحم ةراس /م – دمحم رمس /م.م
 دمحم ةورم /م

 

 يلمع   ماع نیتاسب جاتنا
)٤ ،٣( 

 يبنلا دبع مساب /م – دیسلا دلاخ /د

 )٦ ،٥( يلمع   ماع نیتاسب جاتنا
 كولم ىملس /د دیسلا دلاخ /د

 ،١(   يلمع  يجولویبوركیم تایساسأ
٢( 

 ةورم /م – دومحم ةراس /م – دمحم رمس /م.م
 دمحم

 )٦ ،٥( يلمع   يجولویبوركیم تایساسأ
 دمحم ةورم/م – دومحم ةراس/م – دمحم رمس/م.م

 )٢ ، ١(    يلمع   ماع نیتاسب جاتنإ
 ناملس دمحم ءالو/م – دیسلا دلاخ /د

   

  ,)رشع ثلاثلا ,رشع يناثلا ,رشاعلا ,نماثلا ,سداسلا ,عبارلا ,يناثلا ,لوألا( ةيلاتلا عيباسألاب هجول اهجو ةيرظنلا تارضاحملا ,,,, مرتلا لاوط هجول اهجو %١٠٠ ةيلمعلا سوردلا •

 .لوألا يساردلا لصفلا فصتنم ناحتما سداسلا عوبسألا •
 

  ليبوملا ةطساوب دعب نع ميلعتلا تاسلج لوخد دوك


