
  جبيؼخ االَجبر/ كهيخ انشراػخ

 انهجُخ االيتذبَيخ انًزكشيخ

 1026/1027للسنت الدراسٍت  االولىللوزحلت  (الثناً)الدور  النهنئٍتهحانانث االجدول 

 االاحنج الاٍىااً الٍىم والحنرٌخ
الحزبت والوىارد 

 الونئٍت
 الوانصٍل الاقلٍت

البسحنت وهندست 
 الادائق

 االقحصند الزراعً النبنثوقنٌت  علىم االغذٌت

 كيًيبء ػضىيخ كيًيبء ػضىيخ كيًيبء ػضىيخ كيًيبء ػضىيخ 1107-9-01 االدذ
 1دبطجبد 

 اَكهيشي )ر(
 كيًيبء ال ػضىيخ

 و.التصبد )ر(
 (راَكهيشي )

 1107-9-00 االحُيٍ
 كيًيبء تذهيهيخ
 و.يذبصيم

 اطبطيبد يذبصيم
 كيًيبء تذهيهيخ

 و.يذبصيم )ر(دشزاد ػبيخ كيًيبء تذهيهيخ و. يذبصيم و.يذبصيم دمهيخ

 يجبدئ صُبػبد ريبضيبد ريبضيبد 0ريبضيبد ريبضيبد 1107-6-01 انخالحبء
 ريبضيبد

 )ر( دبطجبد
 ريبضيبد ػبيخ

 اَكهيشي )ر( 1107-9-02 االرثؼبء
 اَكهيشي)ر(
 جيىنىجي

 اَكهيشي)ر(
 اَكهيشي)ر(
 يكبئٍ واالد

 ادصبء
 اَكهيشي)ر( كيًيبء ػبيخ

 1و.التصبد
 

 1107-9-03 انخًيض
 ديىاٌ ػبو

 و.اَتبد ديىاَي
 و.اَتبد ديىاَي و.اَتبد ديىاَي و.اَتبد ديىاَي

 و.اَتبد ديىاَي
 ورع هُذطيخ

 و.اَتبد ديىاَي ػهى انذيىاٌ

 1107-9-07االدذ 
 يظبدخ

 اَكهيشي)ر(
 يظبدخ

 اَكهيشي)ر(
 يظبدخ

 1ددبطجب
 اَكهيشي )ر( ادصبء يجبدئ صُبػبد

 سراػي و.ارشبد
 1دبطجبد

 َجبد ػبو رطى هُذطي رطى هُذطي رطى هُذطي رطى هُذطي و.طيىر داجُخ 1107-9-01االحُيٍ 
 ريبضيبد التصبديخ

 

 1107-6-09انخالحبء 
 ادصبء
 دبطجبد

 دمىق اَظبٌ

 1ريبضيبد
 دبطجبد

 دمىق اَظبٌ

 0دبطجبد
 دمىق اَظبٌ

 0دبطجبد
 دمىق اَظبٌ

 0دبطجبد
 دمىق اَظبٌ

 1دبطجبد
 0دبطجبد

 دمىق اَظبٌ

 و.ولبيخ َجبد 1107-9-11االرثؼبء 
 التصبد سراػي
 فيشيبء ػبيخ

 يجبدئ ولبيخ التصبد سراػي التصبد سراػي التصبد سراػي التصبد سراػي

 يجبدئ تزثخ ---- و. تزثخ 1107-9-10انخًيض 
 يجبدئ تزثخ

 1دبطجبد 
 يجبدئ تزثخ
 اَكهيشي )ر(

 يجبدئ تزثخ
 0و.التصبد

 خزيفياَكهيشي 

   1107-9-13االدذ 
 َجبد ػبو

 اَكهيشي)ر(
 يجبدئ ثظتُخ يظبدخ

 يجبدئ ثظتُخ
 دشزاد ػبيخ)ر(

 يجبدئ ثظتُخ

 فً الزهندي صبنحنالحنسعت تبدأ االهحانانث السنعت  -

 هنعن بنتن على اى ٌحن تسلٍوه قبل دخىل القنعت االهحاناٍت وجعله فً حنلت االغالق ٌونع ادخنل الهنتف النقنل الى القنعت االهحاناٍت  -

 الجنهعٍت الصندرة حدٌثن.هىٌت الطنلب  جلبوالوىحد  الجنهعً االلحزام بنلزي -



  جبيؼخ االَجبر/ كهيخ انشراػخ

 انهجُخ االيتذبَيخ انًزكشيخ

 1026/1027للسنت الدراسٍت  الثناٍتللوزحلت  (الثناً)الدور جدول االهحانانث النهنئٍت 

 االاحنج الاٍىااً الٍىم والحنرٌخ
الحزبت والوىارد 

 الونئٍت
 الوانصٍل الاقلٍت

البسحنت وهندست 
 الادائق

 االقحصند الزراعً وقنٌت النبنث علىم االغذٌت

 1107-9-01االدذ 
 و.ػهى االطًبن

 تزثيخ واَتبد اطًبن
 كيًيبء تذهيهيخ كيًيبء ػضىيخ فظهجخ َجبد خصىثخ واطًذح يجبدئ تزثخ

 خصىثخ واطًذح
 يجبدئ تزثخ

 1107-9-00االحُيٍ 
 و.ارشبد سراػي

 وراحخ
 اَتبد خضز

 
 و.صُبػبد غذائيخ

 ارشبد سراػي
 تصًيى دذائك

 اديبء يجهزيخ
 ارشبد سراػي

 و.صُبػبد غذائيخ و.يذبصيم دمهيخ

 1107-6-01انخالحبء 
 و.اديبء يجهزيخ

 
 اديبء يجهزيخ

 َجبد فظهجخ
 0َظزيخ جشيئيخ اديبء يجهزيخ تصًيى وتذهيم تجبرة اديبء يجهزيخ و.اديبء يجهزيخ

 1107-9-02االرثؼبء 
 اَكهيشي)ر(

 
 اَكهيشي  3اَكهيشي

 اَكهيشي
 سراػخ ػضىيخ

 ادارح يؼبيم
 هُذطخ يؼبيم

 فظهجخ َجبد
 اَكهيشي)ر(

 ادصبء سراػي

 1107-9-03انخًيض 
 و.ػهى االنجبٌ
 نغخ ػزثيخ

 وتؼذيمتظىيخ 
 ثيئخ تزثخ

 دزيخ وديًمزاطيخ
 نغخ ػزثيخ

 دزيخ وديًمزاطيخ
 نغخ ػزثيخ

 ادغبل
 تصُيف دشزاد يجبدئ انجبٌ

 دزيخ وديًمزاطيخ
 نغخ ػزثيخ
 و.انجبٌ

 1107-9-07االدذ 
يذبصيم ػهف 

 ويزاػي
 وراحخ َجبد و.ادصبء ادصبء

 يذبصيم صُبػيخ
 افبد يخبسٌ

 يجبدئ ادصبء و. ادصبء

 االد ويكبئٍ كيًيبء ديىيخ كيًيبء ديىيخ 1107-9-01االحُيٍ 
 كيًيبء ديىيخ

 1دبطجبد
 االد ويكبئٍ تصُيف َجبد كيًيبء ديىيخ

  1دبطجبد 1107-6-09انخالحبء 
 ري وثشل

 تصُيف َجبد
 0دبطجبد

 يشبتم واكخبر
 صذخ اغذيخ

دشزاد طجيخ 
 وثيطزيخ

 دبطجبد)ر(

 1107-9-11االرثؼبء 
صذخ يُتجبد 

 ديىاَيخ
 ولبيخاطض 

 سيتيخ وطكزيخ
 دبطجبد

 ثيئخ َجبد
 ارشبد سراػي

 ػُبيخ وخشٌ اَكهيشي )ر( 2اَكهيشي

 ادارح يشارع  يكُُخ اَتبد ديىاَي 1107-9-10انخًيض 
 تغذيخ َجبد

 دشزاد ثظبتيٍ
 دبطجبد)ر(
 دبطجبد)ر(

  

  يجبدئ ثظتُخ 1107-9-13االدذ 
 يجبدئ ثظتُخ 

 ثيئخ َجبد
   كيًيبء فيشيبويخ تشزيخ َجبد

 فً الزهندي الحنسعت صبنحنتبدأ االهحانانث السنعت  -

 هنعن بنتن على اى ٌحن تسلٍوه قبل دخىل القنعت االهحاناٍت وجعله فً حنلت االغالق ٌونع ادخنل الهنتف النقنل الى القنعت االهحاناٍت  -

 جلب هىٌت الطنلب الجنهعٍت الصندرة حدٌثن.والوىحد  الجنهعً االلحزام بنلزي -

 



  االَجبر/ كهيخ انشراػخجبيؼخ 

 انهجُخ االيتذبَيخ انًزكشيخ

 1026/1027للسنت الدراسٍت  للوزحلت الثنلثت)الدور الثناً( جدول االهحانانث النهنئٍت 

 االاحنج الاٍىااً الٍىم والحنرٌخ
الحزبت والوىارد 

 الونئٍت
 الوانصٍل الاقلٍت

البسحنت وهندست 
 الادائق

 االقحصند الزراعً وقنٌت النبنث علىم االغذٌت

 1107-9-01االدذ 
 تكُىنىجيب يُتجبد

 2دبطجب
 التصبد كهي ايزاض َجبد تغذيخ اَظبٌ ايزاض َجبد يذبصيم انيبف فيشيبء تزثخ

 1107-9-00االحُيٍ 
 فظهجخ ديىاٌ
 ايزاض ديىاٌ

 تهىث تزثخ
 يهىدخ تزثخ

 )ر(2دبطجبد
 اديبء جشيئي يُظًبد انًُى يذبصيم ثمىل

 فظهجخ دشزاد
 تزثيخ َذم

 طزق ثذج
 تظىيك سراػي

 1107-6-01انخالحبء 
تصًيى وتذهيم 

 تجبرة
تصًيى وتذهيم 

 تجبرة
تصًيى وتذهيم 

 تجبرة
تصًيى وتذهيم 

 انتجبرة
 يظبراد ايضيخ

تصًيى وتذهيم 
 تجبرة

 يذبطجخ سراػيخ

 1107-9-02االرثؼبء 
تزثيخ وتذظيٍ 

 ديىاٌ
 ادارح يشارع وراحخ كيًيبء انجبٌ َجبتبد طجيخ وػطزيخ يذبصيم ػهف خصىثخ تزثخ

 1107-9-03انخًيض 
دشزاد طجيخ 

 وثيطزيخ
 ري

 يىرفىنىجي
 التصبديبد اَتبد ديذاٌ حؼجبَيخ اديبء اغذيخ يجهزيخ تزثيخ َجبد دشزاد يذبصيم

 وراحخ َجبد كيًيبء تزثخ ثيئخ وطهىن ديىاٌ 1107-9-07االدذ 
 ري وثشل
 تزثيخ َذم

 خجش ويؼجُبد
 تصُيغ دجىة)ر(

 ثذىث ػًهيبد فطزيبد)ر(

 1107-9-01االحُيٍ 
 فظهجخ طيىر داجُخ

 فظهجخ تُبطم
 التصبديبد يىارد

 يبدح ػضىيخ
 يذبصيم دجىة

 )ر(2دبطجبد
 فبكهخ َفضيخ)ر(

 تًىيم وتظهيف تزثيخ َجبد تصُيغ طكز وتًىر

 1107-6-09انخالحبء 
تفميض وادارح 

 يفبلض
  تمبَبد اديبئيخ هُذطخ وراحيخ فبكهخ َفضيخ )ر( اطتصالح اراضي يؼبدٌ تزثخ

 1107-9-11االرثؼبء 
 تغذيخ ديىاٌ

 اػالف وػالئك
 -- اطتشؼبر ػٍ ثؼذ

 0اَتبد خضز
 1اَتبد خضز

 يُتجبد انجبٌ طبئهخ
االدغبل وطزق 

 يكبفذتهب
 

 1107-9-10انخًيض 
التصبديبد اَتبد 

 ديىاٌ
 ايزاض يذبصيم انجشل

 0سيُخ
 1سيُخ

  فطزيبد )ر( اديبء انجبٌ يجهزيخ

   كيًيبء اغذيخ     1107-9-13االدذ 

 فً الزهندي الحنسعت صبنحنتبدأ االهحانانث السنعت  -

 هنعن بنتن على اى ٌحن تسلٍوه قبل دخىل القنعت االهحاناٍت وجعله فً حنلت االغالق ٌونع ادخنل الهنتف النقنل الى القنعت االهحاناٍت  -

 الجنهعٍت الصندرة حدٌثن.جلب هىٌت الطنلب والوىحد  الجنهعً االلحزام بنلزي -

 



  جبيؼخ االَجبر/ كهيخ انشراػخ

 انهجُخ االيتذبَيخ انًزكشيخ

 1026/1027للسنت الدراسٍت  )الدور الثناً( للوزحلت الزابعتجدول االهحانانث النهنئٍت 

 االاحنج الاٍىااً الٍىم والحنرٌخ
الحزبت والوىارد 

 الونئٍت
 الوانصٍل الاقلٍت

البسحنت وهندست 
 الادائق

 االقحصند الزراعً وقنٌت النبنث علىم االغذٌت

 1107-9-01االدذ 
 ادارح واَتبد دواجٍ

 اَتبد جبيىص
 اديبء تزثخ

 تمبَبد اطًذح
 ادارح يذبصيم

 ادارح يشارع
 سراػخ اَظجخ
 هُذطخ دذائك

 جُي وخشٌ حًبر
 سراػخ يذًيخ

 تذهيم اغذيخ
 تصُيغ نذىو واطًبن

 ايزاض يذبصيم
 0التصبد ليبطي 
 1التصبد ليبطي

 1107-9-00االحُيٍ 
 تزثيخ وتذظيٍ دواجٍ

 ايزاض دواجٍ
 اَتبد ثذور خضز ديبتيخ ادغبل هبيذرونىجي

 0تمُيخ ديىيخ
 سثذ ويخهجبد

 تًُيخ سراػيخ يمبويخ ديىيخ

 اَتبد نذىو 1107-6-01انخالحبء 
 ػاللخ تزثخ

 تصذز
 خصىثخ انتزثخ اطتشراع اراضي

 صُبػخ ججٍ ويتخًزاد
 َىػيخطيطزح 

 فبيزوطبد َجبد
 التصبديبد يىارد طجيؼيخ

 تجبرح خبرجيخ

 اَتبد اغُبو ويبػش 1107-9-02االرثؼبء 
 صيبَخ تزثخ

 اطتصالح اراضي
---- 

 تمبَبد اديبئيخ
 اَتبد َخيم

 تمىيى يشبريغ يجيذاد 0تصُيغ اغذيخ

 تغذيخ طيىر داجُخ 1107-9-03انخًيض 
يظخ وتصُيف 

 تزة
 ػمبليز طجيخ

 يظتذيًخفبكهخ 
 اػُبة وحًبر صغيزح

 تخطيط سراػي ايزاض فبكهخ 1تمُيخ ديىيخ

 تغذيخ ػالجيخ  تزثيخ َجبد تمبَبد َظى ري ػهى انهذىو 1107-9-07االدذ 
ايزاض خضز 
 وسراػخ يذًيخ

 تذهيم اطؼبر

 ػهى انذيبح انجشيئي 1107-9-01االحُيٍ 
 ادارح تزثخ
 تغذيخ َجبد

 التصبد ريبضي سراػيدهى  1تصُيغ اغذيخ  فظهجخ َجبد

  ادارح يزاػي 1107-6-09انخالحبء 
 ادارح يزاػي
 يُظًبد ًَى

  افبد يخبسٌ  

  دشزاد ثظبتيٍ   يكبفذخ ادغبل  اَتبد اثمبر انذهيت 1107-9-11االرثؼبء 

  ثيئخ دشزاد   اجهبد ثيئي   1107-9-10انخًيض 

     وراحخ جشيئيخ   1107-9-13االدذ 

 فً الزهندي الحنسعت صبنحنتبدأ االهحانانث السنعت  -

 هنعن بنتن على اى ٌحن تسلٍوه قبل دخىل القنعت االهحاناٍت وجعله فً حنلت االغالق ٌونع ادخنل الهنتف النقنل الى القنعت االهحاناٍت  -

 جلب هىٌت الطنلب الجنهعٍت الصندرة حدٌثن.والوىحد  الجنهعً االلحزام بنلزي -

 


