
 (1لجٌح رقن   )                            

الئحة جديدة لعام  تربوً إعالم األوليكشف بأسماء طالب الفرقة 

2112/2113   

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات  فصل دراسي ثاني    أول دراسيفصل  االســـــــــم

    اتراهين ادود هذود السيد  1711 1

    ايواى رضا هذود هذوىد هذود 1712 2

    ايواى هذسي جىدج السيد  1713 3

    ايح اشرف هذود شذاتح 1714 4

    ايح هسعد هذود ًجن  هسلن 1715 5

    تثيٌح عادل هذود دلوً عثدالذويد 1716 6

    جيهاى عور الجىهري الشال 1717 7

    خديجح عثدالذويد هذود 1718 8

    ديٌا هذوىد سالهح هذود 1719 9

    هاهر هذوىد عثدالستار دعاء 1711 11

    راًيا رافت هذوىد علً الشيوً 1711 11

    سارج اساهح عسب هذوىد 1712 12

    سارج عثدج عثدالٌثً شذاتح  1713 13

    سور السيد جىدج اتراهين 1714 14

    سارج صالح الديي هصلذً السيد 1715 15

    شروق صالخ عثدالىهاب  1716 16

    ي رضا ًصر هذودشري 1717 17

    ضذً لثية اتى الوعاطً  هذود 1718 18

    عسيسج هذود عثدالىهاب هذوىد 1719 19

    عسيسج هذود عثدهللا سالن  1721 21

رئيس                                                              شئون الطالب          

      ن الكلية      أمي                         القسم  
 

  

                                                                                                                                                                                       

 يعتمد
 الكلية ورئيس عام االمتحانات عميد 

 

 / اشرف احمد عبدالقادر1د1ا   
 

 (2لجٌح رقن   )  



الئحة جديدة لعام  اعالم تربوىكشف بأسماء طالب الفرقة االولي  

2112/2113   

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

    فاطوح اشرف شريف علً  1721 1

    نهها دوداى اتراهين هذوىد اتراهي 1722 2

    هذود فتذً فىزي فهوً 1723 3

    ًىرا السيد هذود هذوىد 1724 4

    هالح عثدالذكين هذود هذود  1725 5

    هٌد داهد عثدالذويد ههدي 1726 6

    وسام رضا هذود هذود سيد 1727 7

8        

9       

11      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

21      

                        رئيس القسم                                            شئون الطالب                  

       أمين الكلية
 

  

                                                                                                                                                                            

 يعتمد
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 / اشرف احمد عبدالقادر1د1ا 



                                 
 (   1نجُت رقى )   

الئحة جديدة لعام  االقتصاد المنزلىكشف بأسماء طالب الفرقة االولى 

2112/2113   

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات  فصل دراسي ثاني    أول دراسيفصل  االســـــــــم

    ٍاسراء يحًىد يحًد شاهي 1811 1

    اسًاء عادل عبدانحكيى 1812 2

    ايت احًد يتىنى احًد  1813 3

    ايم يًدوح عبدانحًيد يحًد 1814 4

    ايًاٌ صالح يحًىد  1815 5

    جهاد يحًىد احًد ابراهيى 1816 6

    حسُاء احًد يحًد يرسى 1817 7

    سارة احًد شعباٌ ابراهيى 1818 8

    ح يحًىدشريٍ اشرف صال 1819 9

    عبير عادل عبدانهطيف انشايب 1811 11

    َهى عصاو ابى انعُيٍ يحًد 1811 11

 أمين الكلية                                                     رئيس القسم                                                    شئون الطالب          

 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                
 يعتمد

 الكلية ورئيس عام االمتحانات عميد 
 

    

 ر/ اشرف احمد عبدا لقاد0د0ا  



 (  1لجنة رقم )                                                            
   2112/2113الئحت جديدة لعام  تكنولوجيا التعلينكشف بأسواء طالب الفرقت االولى 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات  فصل دراسي ثاني    أول دراسيفصل  االســـــــــم

    واترهال عثذانًعثىد عثذانسال 1511 1

    اتراهيى عساو انجانً عثذانسًيع 1512 2

    ادًذ عيذ يىسً غرية 1513 3

    اسراء ادًذ يذًذ تذوي 1514 4

    اسًاء ادًذ عثذانسالو 1515 5

    اسًاء سًير يذًذ عسب  1516 6

    اسًاء يذًذ ادًذ سهيًاٌ 1517 7

    عثذانغًُ اسًاء يذًذ عثذانفراح 1518 8

    سًاء يخرار عثذانعسيسا 1519 9

    انطيًاء ادًذ اتى انعُيٍ عثذانعسيس 1511 11

    اياًَ عثذانعسيس سيذ ادًذ 1511 11

    ايُيح عثذانمادر يصطفً يذًذ 1512 12

    ايُيح ضاكر َاصف انسيذ 1513 13

    اييرج سايً يذًذ عثذانرازق 1514 14

    اييرج عثذانثاسظ يصطفً ضرف 1515 15

    ايًاٌ اسايح يذًذ دسة هللا 1516 16

    ايًاٌ اضرف يذًىد اتراهيى 1517 17

    ايًاٌ عثذانسرار انسُىسً 1518 18

    ايًاٌ رفعد عثذانعسيس ديرداش 1519 19

    ايًاٌ عهً سهيًاٌ سهيًاٌ 1521 21

رئيس                                                           شئون الطالب          

 أمين الكلية                              القسم  
 

  

                                                                                                                                                                            

 يعتود
 يت ورئيس عام االهتحاناثالكل عويد 

 

 

/ اشرف احود 1د1ا     

 عبدالقادر

 ( 2لجنة رقم )                                                             
   2112/2113كشف بأسواء طالب الفرقت االولى تكنولوجيا التعلين الئحت جديدة لعام 



 رقم م
 الجلوس

 مالحظات ل دراسي ثاني  فص فصل دراسي أول   االســـــــــم

    ايًاٌ عًر يذًذ اسًاعيم زاهر  1521 1

    ايًاٌ عصاو  سيذ انذًيذ ادًذ 1522 2

    ايح اسايح ادًذ انطىخً 1523 3

    ايح اسايح يذًذ يذًذ 1524 4

    ايح جالل يذيسٍ لاتيم 1525 5

    ايح سعيذ عثذانًجيذ عثذانرزاق 1526 6

    ذًذ سهيًاٌايح فايس ي 1527 7

    ايح فىزي جىدج تكري 1528 8

    ذهاًَ صالح عثذانًُعى عثذانًجيذ 1529 9

    دًيذج يذًذ رضا ادًذ 1531 11

    جًيهح يذًذ يذًذ عىاد 1531 11

    جهاد داذى يذًىد عفيفً 1532 12

    جيالٌ جالل عثذانًذسٍ يصطفً 1533 13

    انجُذي راَا خانذ عهً عثذانذهيى 1534 14

    رغذج طارق فكري انسيذ 1535 15

    ريهاو سانى عهً سهيًاٌ 1536 16

    زيسو يذًذ سعيذ عثذانذايى  1537 17

    زيُة سًير اتراهيى يذًذ  1538 18

    سعذيح درويص فرذً درويص 1539 19

    سًر يسعذ عثذهللا تيىيً 1541 21

رئيس                                               شئون الطالب                      

                      أمين الكلية                                    القسم  
 

  

                                                                                                                                                                            

 يعتود
 عويد  الكليت ورئيس عام االهتحاناث

 

/ اشرف احود 1د1ا     

 عبدالقادر

 

 

 (3لجنة رقم )                                                             
   2112/2113كشف بأسواء طالب الفرقت االولى تكنولوجيا التعلين الئحت جديدة لعام 

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم رقم م



 الجلوس

    سًاح عًاد يذًذ سهيًاٌ  1541 1

    سًاح عهً فرخ هللا عهً 1542 2

    ضيًاء انسيذ دايذ 1543 3

    ضا هُذي جًعحضيًاء ر 1544 4

    ضيًاء عثذانردًٍ عرفح يذًذ 1545 5

    ضيًاء سًير عثذانفراح عثذانذً 1546 6

    ضيًاء يذًذ انذسىلً يذيً دسٍ 1547 7

    غادج ادًذ عهً سانى انصثغً 1548 8

    فاطًح ريضاٌ فرج يذًذ 1549 9

    يرضيح يصطفً جالل يصطفً 1551 11

    ذًذ عيذيذًذ دازو ي 1551 11

    يذًذ هطاو يذًذ عثذانعظيى 1552 12

    يُال يسعىد يذًذ انًهذي 1553 13

    يُار سيف انُصر اَىر عهً 1554 14

    يُجً طارق يُجً 1555 15

    يًُ سعيذ يذًذ ضعية 1556 16

    ييادج يصطفً سهيى عثذانعسيس 1557 17

    يها عثذهللا دسى يذًذ 1558 18

    َثيهح دًذي يذًذ يذًذ 1559 19

    َجالء فرذً عثذهللا عثذانخانك 1561 21

                                            شئون الطالب                              

            أمين الكلية                   رئيس القسم  
 

  

                                                                                                                                                                            

 يعتود
 عويد  الكليت ورئيس عام االهتحاناث

 

 

/ اشرف احود 1د1ا     

 عبدالقادر

 (  4لجنة رقم )                                                                                 
كشف بأسواء طالب الفرقت االولى تكنولوجيا                                         

   2112/2113التعلين الئحت جديدة لعام 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم



    ذًذَذا انسيذ عثذانذكيى ي  1561 1

    َطىي عًاد رزق هللا سيذ 1562 2

    َعًح ادًذ انطذاخ ادًذ  1563 3

    َها عثذانفراح عثذانًُعى 1564 4

    هاجر عالء انذيٍ يذًذ ريضاٌ 1565 5

    هاجر صالح انذيٍ يذًىد ضرف  1566 6

    هثح يذرو تذيري اتى انخير  1567 7

    ذهيىهثح َاجً عثذانًرضً عثذان  1568 8

    هذير زكريا يصهذً يصطفً 1569 9

    هذير عثذهللا عثذانرديى  اسًاعيم 1571 11

    هُاء سايً َثىي درويص 1571 11

    وفاء طـــــــح يذًذ لطة 1572 12

    ياسًيٍ رضا عثذانًىجىد عثذانردًٍ 1573 13

    ياسًيٍ عادل عثذانًمصىد ادًذ 1574 14

    وح عثذانذًيذ انعًيرييًًُ يًذ 1575 15

    اسراء ادًذ يذًذ 1576 16

    ديُا ريضاٌ يذًذ 1577  17

18      

19      

21      

شئون الطالب                                                          رئيس           

 أمين الكلية                              القسم  
 

  

                                                                                                                                                                            

 يعتود
 عويد  الكليت ورئيس عام االهتحاناث

 

/ اشرف احود 1د1ا    

 عبدالقادر



  

الئحت جديدة  تربيت فنيت الثانيت  طالب الفرقت  بأسماءكشف  

 (0)  2102/2102لعام 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات  فصل دراسي ثاني    أول دراسيفصل  االســـــــــم

    ػسب يذًٕد رئترار ػثذا نسرا 2210 0

    اثأر سًٛر يذًذ ػاير 2212 2

  هندسيرسم  منظور و   ادًذ فرذٙ يذًذ انُجار 2212 2

   قراءات باللغة العربية ئسراء ادًذ يذًذ يصطفٗ  2214 4

   حضارة قديمة 0تاريخ فن  ئسراء انسٛذ صاتر انسؼذأٖ 2215 5

    ئسراء جًال يٓذ٘ ػًر 2216 6

قراءات باللغة العربية+  دٚاب سئسراء سايٙ ػثذا نؼسٚ 2217 7
 حضارة قديمة 0تاريخ فن 

  

    ذ سؼذ سهٛى ئسراء سؼٛ 2218 8

    ئسراء ػصاو دًٛذج ػطٛح 2219 9

    ئسراء يجذ٘ ػهٗ يذفٕظ 2201 01

    انكٕيح ىئسراء ٔجٛذ ػثذا نؼظٛ 2200 00

    شٕلٙ سهًٛاٌ يذًذ ئسالو 2202 02

قراءات باللغة العربية+  ىػثذا نؼظٛ رأسًاء ادًذ ػثذا نغفا 2202 02
 حضارة قديمة 0تاريخ فن 

  

    أسًاء ادًذ يذًذ ػهٗ 2204 04

    أسًاء رضٕاٌ يذًذ دسٍ 2205 05

    ٍأسًاء رٚاٌ ػثذا نردً 2206 06

    ذأسًاء صثذٙ ػثذا نذًٛ 2207 07

    أسًاء ػاطف يذًٕد فرج 2208 08

  2تاريخ فن    ذأسًاء ػثذانؼاطٗ يُصٕر يذً 2209 09

    حيذًذ ػثذ انفرا حأسًاء ػثذ انفرا 2221 21

                                              رئيس القسم                                             شئون الطالب          
           امين الكليت

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        
 يعتمد

 س عام االمتحاناثالكليت ورئي عميد 

 

 

اشرف احمد د/ 1أ 

  رعبدا لقاد



         

كشف بأسماء طالب الفرقت  الثانيت  تربيت فنيت الئحت جديدة  

 (2)  2102/2102لعام 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

    أسًاء ػصاو انسٛذػثذانؼسٚس 2220 0

تاريخ ونظريات التربية الفنية  انسٛذػثذانغفار رثذا نغفااػرذال ػ 2222 2
 + تشريح مجال الفن

  

    ادًذ ىأالء ادًذ ػثذا نذهٛ 2222 2

    أالء ادًذ ٚسٍ سهًٛاٌ 2224 4

  0تصميم    أسس مدخل تكنولوجيا تعليم أالء يذًذ زكٗ انهٛثٗ 2225 5

    ٚسرٖ دسٍ يذًذ نشًٛاء 2226 6

    ٖ انسٛذ يصطفٗانٓاو تذٛر 2227 7

    ادًذ ىاياَٗ ريس٘ ػثذا نؼهٛ 2228 8

    اياَٗ طاْر ػسخ يذًذ 2229 9

  0تصميم    أسس  اياَٗ يذٙ انذٍٚ انسٛذ 2221 01

    خهٛفح  سػثذا نؼسٚ ئسرثرقأيم  2220 00

    ىئتراْٛى ػثذا نؼظٛ ىأيم ػثذا نؼظٛ 2222 02

  0تصميم    سأس  شذاذح حأيم يذًذ ػثذ انفرا 2222 02

    أيُٛح رفؼد يذًذ انسٛذ 2224 04

    أيٛرج سايٙ ػهٗ ػهٗ 2225 05

    أيٛرج شٕلٙ ادًذ تسَٕٛٗ 2226 06

   م/تكنولوجيا التعليم ػثذانشافٗ ػهٗ ٘أيٛرج ػُرر 2227 07

    انسؼٛذ ىأيٛرج طّ ػثذا نؼهٛ 2228 08

   عليمم/تكنولوجيا الت أيٛرج فٕز٘ انذسٕلٙ يذًٕد 2229 09

    ايًٛح يصهذٙ يذًذ زٍٚ انذٍٚ 2241 21

                                رئيس القسم                                     شئون الطالب                  
                     امين الكليت

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                   

 يعتمد
 عميد  الكليت ورئيس عام االمتحاناث

د/ اشرف احمد 1أ   

 رعبدا لقاد

  

 



 

كشف بأسماء طالب الفرقت  الثانيت  تربيت فنيت الئحت جديدة 

 (2)  2102/2102لعام 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

    غػثذا نثذٚ أيُٛح سايٙ زٚذاٌ 2240 0

  نسيج يدوى  انسٛذ سئًٚاٌ اشرف ػثذا نؼسٚ 2242 2

    جٗػهٗ انًٕ جٗئًٚاٌ انًٕ 2242 2

    ئًٚاٌ رتٛغ ئتراْٛى انذجٕٖ 2244 4

    ئًٚاٌ سًٛر يذًذ ئتراْٛى 2245 5

   قراءات باللغة العربية ئًٚاٌ صالح انذٍٚ يذًذ ذٕفٛك 2246 6

    تٕٛيٙ ئُٚاش دسٍ فرج هللا 2247 7

    دسٍٛ قأٚح ئتراْٛى ػثذا نراز 2248 8

    أٚح ئتراْٛى ادًذ انذسُٛٙ 2249 9

    أٚح ئسًاػٛم ئتراْٛى ئسًاػٛم 2251 01

    أٚح انسٛذ ػطا ػفٛفٙ 2250 00

    لأٚح انسٛذ يذًذ ػثذا نؼا 2252 02

    آٚح دايذ ْادٖ يشرف 2252 02

    أٚح سٛذ ئسًاػٛم يذًذ 2254 04

    أٚح سهًٛاٌ يذًذ انرًرج 2255 05

    أٚح ػاطف زٍٚ ئتراْٛى 2256 06

    أٚح طارق يجاْذ يذًذ 2257 07

    أٚح ػًرٔ دسٍ يرسٗ 2258 08

    أٚح فٕز٘ يذًٕد نطفٙ 2259 09

تاريخ ونظريات التربية  أٚح يذًذ انًٓذ٘ انؼهًٛٗ 2261 21
 الفنية

  

                              رئيس القسم                                      شئون الطالب                

 امين الكليت
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    

 يعتمد
 عميد  الكليت ورئيس عام االمتحاناث

 

د/ اشرف احمد 1أ   

 رعبدا لقاد

  



تربيت فنيت الئحت جديدة كشف بأسماء طالب الفرقت  الثانيت  

 (4)  2102/2102لعام 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

   م/تكنولوجيا التعليم ٗأٚح يذًذ دسٍٛ ػثذا نغُ 2260 0

تاريخ ونظريات التربية  يذًذ ىأٚح يذًذ ػثذا نذهٛ 2262 2
 الفنية+ م/تكنولوجيا التعليم

  

    ئتراْٛى دأٚح يذًذ ػثذا نًؼثٕ 2262 2

   م/تكنولوجيا التعليم أٚح يذًٕد يذًذ ٚذٛٗ 2264 4

   م/تكنولوجيا التعليم أٚح ْشاو سٕٚهى زكرٖ 2265 5

   قراءات باللغة العربية ػهٗ ئسراء رضا ػثذا هلل 2266 6

    أسًاء يذًذ جٕدج يذًذ 2267 7

    دسٍ تسًح دسٍ ػثذا هلل 2268 8

  هندسيمنظور ورسم   قراءات باللغة العربية تسًح سؼذ يذًٕد يذًذ 2269 9

    ذمٙ يذٙ انذٍٚ يذًٕد شؼرأ٘ 2271 01

    سٛذ ذجًاالخ انسٛذ ػثذا نذًٛ 2270 00

    دسُاء سؼٛذ سٛذ ادًذ جؼفر 2272 02

    ىدسُاء ػهٗ انسٛذ ػثذا نؼظٛ 2272 02

    ٛذئتراْٛى س ردكًد ػثذا نماد 2274 04

 + نسيج يدوى0اسس تصميم    دُاٌ سًٛر يذًذ صثٛذح 2275 05
0 

 

   م/تكنولوجيا التعليم انفمٗ ىخهٕد يذًذ ػثذا نؼظٛ 2276 06

   م/تكنولوجيا التعليم دػاء ػثًاٌ ادًذ دٚاب 2277 07

تاريخ ونظريات التربية  دُٚا طاْر يذًذ انسؼٛذ 2278 08
 الفنية+ م/تكنولوجيا التعليم

  

    دُٚا ػطٛح دسٍٛ ػطٛح 2279 09

   م/تكنولوجيا التعليم   راَٛا َؼًاٌ جًؼح لًر  2281 21

                          رئيس القسم                                          شئون الطالب                  

     امين الكليت
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                            

 يعتمد
 عميد  الكليت ورئيس عام االمتحاناث

 

د/ اشرف احمد 1أ   

 رعبدا لقاد

  



كشف بأسماء طالب الفرقت  الثانيت  تربيت فنيت الئحت جديدة  

 (5)  2102/2102لعام 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

     قرتاب ػاطف ػثذا نراز 2280 0

    نؼسٚس لًررلٛح ادًذ ػثذا  2282 2

    رٚى اشرف انسٛذ ئياو  2282 2

   تشريح مجال الفن رٚى ػثذِ ْٔٛذٖ ػثذِ  2284 4

    ئتراْٛى سهًٛاٌرٚى يذسٍ  2285 5

    رٚى ٔنٛذ ػثذانرؤف تذٖٔ 2286 6

    يٕسٗ سرٚٓاو جًال ػثذا نؼسٚ 2287 7

    رٚٓاو رجة انسٛذ يرٕنٙ  2288 8

    رٚٓاو يذًٕد دسٍ ػالو  2289 9

     ٖػثذا نٓاد ٍراتؼح ػثذا نردً 2291 01

    سارج ئتراْٛى سؼذ ئتراْٛى 2290 00

    سارج جًال يذًٕد دسٍ ايٍٛ 2292 02

    سارج دسٍُٛ يذًذ ٕٚسف  2292 02

     قسارج صالح يذًذ ػثذا نصاد 2294 04

    سارج ػفٛفٙ يصطفٗ ػفٛفٙ 2295 05

   م/تكنولوجيا التعليم يذًذ  رسارج يذًذ ػثذا نماد 2296 06

   تشريح مجال الفن سارج يصطفٗ شاكر يذًٕد  2297 07

  0تصميم    أسس  سارج ٚذٛٗ يذرٔش غرٚة  2298 08

  2تاريخ الفن    يثارن وسانٙ صالح ػثذا نسال 2299 09

   ا التعليمم/تكنولوجي جٕدج اتٕانذسٍ ىسًاح ػثذا نًُؼ 2211 21

                     رئيس القسم                                     شئون الطالب                  

          امين الكليت
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                            

 يعتمد
 عميد  الكليت ورئيس عام االمتحاناث

 

د/ اشرف احمد 1أ   

 رعبدا لقاد

  

 



كشف بأسماء طالب الفرقت  الثانيت  تربيت فنيت الئحت        

 (6)  2102/2102جديدة لعام 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

  2تاريخ الفن   قراءات باللغة العربية سًر فٕز٘ ػهٗ َٕفم   2210 0

    يذًٕد  بسًٛرج يذًٕد ػثذا نْٕا  2212 2

    شرٚف ةسًٛح شرٚف ػثذا نًطه 2212 2

    سٓاو انسٛذ يذًذ٘ ػهٗ 2214 4

   م/تكنولوجيا التعليم سٓر داذى يذًذ يُٛر  2215 5

    ػطٛح وشرٔق جٕدج ػثذا نسال 2216 6

    شرٔق يذدد يذًذ ػثذهللا 2217 7

    شًٛاء ادًذ يذًذ ركٗ  2218 8

    شًٛاء جٕدج شهثٙ يذًذ  2219 9

    شًٛاء ػهٗ يذًذ ػهٗ  2201 01

    شًٛاء يُٛر سهًٛاٌ االتجٗ 2200 00

  2تاريخ الفن    صفاء اشرف دسٍٛ ػهٗ 2202 02

   حضارات قديمة 0تاريخ الفن  صفاء سًٛر ركٗ انٓاد٘  2202 02

    شالتٗ ذػال سالو ػثذا نذًٛ 2204 04

   التعليم م/تكنولوجيا ادًذ  ذػال ػهٗ ػثذا نذًٛ 2205 05

    ػال كًال يصطفٗ ػثذانشافٗ 2206 06

    شاٍْٛ حػثذ انفرا غادج ػثذا هلل 2207 07

  0اسس تصميم    ػٛسٗ  ٍغادج ػسا نذٚ 2208 08

     غفاذٍ يذًذ رتٛغ ػثذا نسًٛ 2209 09

تاريخ ونظريات التربية  دسٍ رػثذا نث رفاطًح ػثذا نث 2221 21

 /تكنولوجيا تعليمالفنية
  

                              رئيس القسم                                     شئون الطالب                  
 امين الكليت

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                            

 يعتمد
 عميد  الكليت ورئيس عام االمتحاناث

 

د/ اشرف احمد 1أ   

 رعبدا لقاد

  



ء طالب الفرقت  الثانيت  تربيت فنيت الئحت كشف بأسما  

 (7)  2102/2102جديدة لعام 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

    ساليح شذاذح سفاطًح ػثذا نؼسٚ 2220 0

    شؼٛة رفاطًح َثٛم ػثذا نصثٕ 2222 2

    يطأع قيذًذ ظرٚف ػثذا نراز 2222 2

   تاريخ ونظريات التربية الفنية يذًذ ئتراْٛى انصادق  ديٛرف 2224 4

قراءات باللغة العربية +  ئتراْٛى ػثذا هلل يرَا ٌ ػثذا هلل 2225 5
 م/العلوم التربوية

  

    ػاتذ سيرٔج ادًذ ػثذا نؼسٚ 2226 6

    يرٔج جًال يصطفٗ غرٚة  2227 7

  0تصميم    أسس  يرٔج شثم يسؼذ شثم  2228 8

    يرٔج يذًذ انسٛذ خهٛم  2229 9

    ئتراْٛى ٍيرٔج ٚذٛٗ ػثذا نردً 2221 01

    فتكر ػثذا نهطٛ فيرٚى ػثذا نهطٛ 2220 00

     ٗيرٚى يذًذ انسٛذ ػثذا نًؼط 2222 02

    يُار ػادل دسٍ ػهٗ  2222 02

    يٓا سايٙ ادًذ يذًذ  2224 04

    يٓا سًٛر تٕٛيٙ تٕٛيٙ  2225 05

   م/تكنولوجيا التعليم يٓا يذًذ يذًذ ػهٗ  2226 06

    يٓا ٚذٛٗ دسٍ يذًذ  2227 07

    يٛادج سؼٛذ زاٚذ انسؼٛذ  2228 08

     يٛادج يجذ٘ ػسب يٕسٗ  2229 09

    يٛادج يُٛر أيٍٛ انؼسب  2241 21

                       القسم   رئيس                                    شئون الطالب                  

        امين الكليت
 

  

                                                                                                                                                                            

 يعتمد
 متحاناثعميد  الكليت ورئيس عام اال

 

د/ اشرف احمد 1أ   

 رعبدا لقاد

  



كشف بأسماء طالب الفرقت  الثانيت  تربيت فنيت الئحت   

 (8)  2102/2102جديدة لعام 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

  2تاريخ الفن   دسٕلٙ  ريُٗ ػثذا نظاْ 2240 0

  2تاريخ الفن   يذًذ  يُٗ يذًذ يذًٕد 2242 2

    ديُٗ يسؼذ ػثذانُثٗ ػثذا نًمصٕ 2242 2

    يإيٍ طارق فارٔق يذًذ  2244 4

    يٙ ػالء انذٍٚ ادًذ  2245 5

  2تاريخ الفن   يٙ يصطفٗ يذًذ جٕدج  2246 6

  0نسيج يدوى   ػثذانؼاطٗ ىيٓجح ػادل ػثذا نذكٛ 2247 7

    َاَسٙ طارق ادًذ يذًذ  2248 8

   م/تكنولوجيا التعليم َجاج جْٕر٘ جْٕر٘ ادًذ 2249 9

   م/تكنولوجيا التعليم صادق ػًر  ىَذا ػثذا نًُؼ 2251 01

   تاريخ ونظريات التربية الفنية َذا يصطفٗ شٕٓاٌ يصطفٗ  2250 00

    َذٖ ادًذ ئتراْٛى اإلياو  2252 02

   يمم/تكنولوجيا التعل َشٕٖ يذًذ ػهٗ سهًٛاٌ  2252 02

   م/تكنولوجيا التعليم دساٍَٛ ىَصرج صالح ػثذا نًُؼ 2254 04

   م/العلوم التربوية َٓا صثر٘ فرج انشؼرأٖ  2255 05

     ٍَٓاد اتٕانذسٍٛ ػثذا نردً 2256 06

    ػثذانؼال رَٓال صثر٘ ػثذا نماد 2257 07

   م/تكنولوجيا التعليم َٓهح دًذ٘ دسٍ دًاد  2258 08

    يذًذ ٍَٓٗ اشرف ػثذا نردً 2259 09

تاريخ ونظريات التربية  انسٛذ َٖٓٗ انسٛذ ػثذا نمٕ 2261 21
 الفنية

  

                           رئيس القسم                                  شئون الطالب                  

    امين الكليت
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    

 يعتمد
 عميد  الكليت ورئيس عام االمتحاناث

 د/اشرف احمد عبدالقادر1ا
 

    

  2102/2102كشف بأسماء طالب الفرقت  الثانيت  تربيت فنيت الئحت جديدة لعام   

(9) 



 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

   تشريح مجال الفن يُصٕر حفرإَرا ادًذ ػثذ ان 2260 0

    اتراْٛى  ػثذانًٓذٖ ٍَٕرا ػثذا نًإي 2262 2

    َٕرا ػهٗ اتٕانسؼٕد يذًذ 2262 2

   تشريح مجال الفن َٕرْاٌ رأفد ػهٗ يرٕنٙ 2264 4

حضارات  0تاريخ الفن  َٕرْاٌ صثذٙ انسٛذ ٚسٍ 2265 5
 قديمة +م/تك التعليم

  

    ئتراْٛىَٛرج ػاطف ئتراْٛى  2266 6

   م/تكنولوجيا التعليم َفٍٛ إَٔر ادًذ فإاد  2267 7

   م/تكنولوجيا التعليم َفٍٛ سؼٛذ ئتراْٛى  ٕٚسف 2268 8

    دًذ يذًذ ادًذ َٓال ا 2269 9

     ٍْاجر َاجخ يذًذ ػثذا نردً 2271 01

   م/العلوم التربوية ذسٛذ ادً ٍْانح فرذٙ ػثذا نًذس 2270 00

   م/تكنولوجيا التعليم ػٕدج ئسًاػٛم ثح ػثذا هللْ 2272 02

    يذًٕد اتٕانخٛر ْثح ػثذا هلل 2272 02

     سْذٚر خانذ يذًذ  ػثذا نؼسٚ 2274 04

+ تاريخ 0نسيج يدوى   ْذٚر يسؼذ يذًذ انسٛذ  2275 05
 2الفن 

 

    ْذٚر يذًذ صانخ جٕدج  2276 06

    ْذٚر يذًذ ػاطف ادًذ  2277 07

    ْذٚر يٕسٗ صانخ يرثٕنٗ  2278 08

    ْذٚح رأفد ػفٛفٙ انسٛذ  2279 09

  2تاريخ الفن   قراءات باللغة العربية  غٚاسًٍٛ ئتراْٛى ػثذا نسًٛ 2281 21

                          رئيس القسم                                         شئون الطالب                  

                           امين الكليت

                                                                                                                                                                             

 يعتمد
 عميد  الكليت ورئيس عام االمتحاناث

 

 

 رمد عبدا لقادد/ اشرف اح1أ  
  

  
كشف بأسماء طالب الفرقت  الثانيت  تربيت فنيت الئحت   

 (01)  2102/2102جديدة لعام 



 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

    ٚاسًٍٛ داذى انسٛذ انشذاخ 2280 0

  0تصميم  أسس  ٚاسًٍٛ صاتر ريس٘ ػفٛفٙ 2282 2

   م/تكنولوجيا التعليم يذًٕد ةٚاسًٍٛ ػصاو ػثذا نًطه 2282 2

    حٚاسًٍٛ ػالء فإاد ػثذ انفرا 2284 4

   م/ العلوم التربوية ٗػثذا نغُ حٚاسًٍٛ يذًذ ػثذ رت 2285 5

    ٚاسًٍٛ ٔجّٛ يذًذ انذسُٛٗ 2286 6

   تشريح مجال الفن يذًذ غاَى كايم  ًُٗٚ 2287 7

أسس تصميم /منظور    يكأ٘ئًٚاٌ أسايح ثرٔخ  2288 
 هندسى

محملة بتاريخ القن  
 تربية خاصة/مدخل  

 

 الباقون لالعادة

جميع مواد الترم  رَا ادًذ ػثذ انؼسٚس 2289 0
 االول

جميع مواد الترم 
 الثانى

 

                                 رئيس القسم                                   شئون الطالب                  

 امين الكليت
 

  

                                                                                                                                                                                     

 يعتمد
 عميد  الكليت ورئيس عام االمتحاناث

 

                                                                                                                                                     

 رد/ اشرف احمد عبدا لقاد1أ
 



  

 

 

 الٌوعية( األقسبمكلية التربية )

 اندبيعٍ(نهعبو  خذَذحطالة انفشقخ انثبنثخ شعجخ رشثُخ فُُخ )الئسخ  أعًبءشف ك

2102/2102 
سقى  و

 اندهىط

 يالزظبد فصم دساعً ثبًَ فصم دساعً اول االعى

    أالء يسًذ خًبل انذٍَ اثشاهُى 110 0

    اَخ صبنر انغُذ يسًذ 112 2

    خالل غشَت سيضبٌ  ثشَب 112 2

    سزًخ زًضح عجذ انعضَض 114 4

    عجذ هللا يسًذ عجذ انًُعى 111 1

    كشَغزٍُ سصق صكً سصق 116 6

    نًُبء َصش انذٍَ صغهىل 117 7

   قشاءاد ثبنهغخ األخُجُخ أَخ أًٍَ عجذ انسهُى 118 8

    زغبو يصطفً انغُذ  119 9

    انعضَضعجذ هللا يغعىد عجذ  101 01

    يسًىد يسًذ انغُذ يشعً  100 00

  يجبدئ رذسَظ قشاءاد ثبنهغخ األخُجُخ َدُت ثٍ عبنى ثٍ يصجر 102 02

   قشاءاد ثبنهغخ األخُجُخ ععُذ كًبل يسًذ انًشذ 102 02

    عًش هالل عجذ هللا عطب 104 04

  َغُح َذوي اونً  كشَى عبدل انسفًُ عجذ انًعطً  101 01

األول انزشوخًُع يىاد  َدىي اثشاهُى شىقً  106 06  يغزدذح خًُع يىاد انزضو انثبٍَ 

  انجبقىٌ نالعبدح

عهى َفظ رعهًٍُ/فُىٌ روي  إًَبٌ صكشثب يعىض 107 07

 االززُبخبد انخبصخ

  األصىل االخزًبعُخ 

 

ركُىنىخُب انزعهُى فٍ  ثغُذ يسًىد عجذ انًُعى  108 08

انزخصص/ عهى َفظ رعهًٍُ/ 

ىٌ روي االززُبخبد فُ

 / ربسَخ انفٍانخبصخ

َغُح َذوي/عهى َفظ انزشثُخ 

 انفُُخ

 

ربسَخ انفٍ/عهى َفظ  عبسح َجُم عجذ انقىي 109 09

 رعهًٍُ/يُبهح انزشثُخ انفُُخ

خًُع يىاد انزضو انثبٍَ رصًُى ) رخهف 

+ 

 ثبَُخ (  

   

 

/ ربسَخ انفٍ / عهى َفظ  َغُح َذوي ركُىنىخُب انزعهُى عًبذ انزىًَ عجذ انسًُذ 121 21

رشثُخ / رطجُقبد انسبعت االنً فٍ 

 انزخصص

 

ركُىنىخُب انزعهُى /  فُىٌ روي  شبدٌ إثشاهُى ازًذ 120 20

 االززُبخبد انخبصخ

َغُح َذوي / عهى َفظ انزشثُخ انفُُخ / 

 طشق رذسَظ فٍ يدبل انزخصص 
 

 
                       يٍُ انكهُخأ              سئُظ انقغى                ةشئىٌ انطال

 َعزًذ                                                                                           
 عًُذ انكهُخ وسئُظ عبو االيزسبَبد

 
 اششف ازًذ عجذانقبدس د / 1ا                                

 

 

 

 



 

 

 

 

 الئســــخ قذًَـــــخ
  

 
 2102/2102طالة انفشقخ انثبنثخ شعجخ انزشثُخ انفُُخ الئسخ قذًَخ نعبو   ثأعًبءكشف 

فصم دساعٍ  فصم دساعٍ أول االعى سقى اندهىط و

 ثبٍَ

 يالزظبد

خًُع يىاد انزشو األول  هُذ صجشٌ يسًىد 122 0

/) فُىٌ أطفبل وثبنغٍُ  

 رخهف ثبَُخ (

خًُع يىاد انزشو 

انثبٍَ /) طجبعخ 

رخهف يُغىخبد  

 ثبَُخ ( 

ثبنث عبو يٍ 

 انخبسج

 أيٍُ انكهُخ                                                  رئيس القسن                      شئوى الطالة

 
                                      

 َعزًذ                                                                                           
 عًُذ انكهُخ وسئُظ عبو االيزسبَبد

 
 سعجذا نقبداششف ازًذ  د / 1ا                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 الئســــــخ خذَــــــذح

 

 2102/2102كشف ثأعًبء طالة انفشقخ انثبنثخ شعجخ اإلعالو انزشثىٌ نعبو 

سقى  و

 طاندهى
 فصم دساعٍ ثبٍَ فصم دساعٍ أول االعى

 ========= ========= زغبو يسًذ عجذانىهبة 121 0

                           

 أيٍُ انكهُخ                                              شئىٌ انطالة                               سئُظ انقغى

 

 
 

                                      
 َعزًذ                                                                                           

 عًُذ انكهُخ وسئُظ عبو االيزسبَبد
 

 اششف ازًذ عجذانقبدس د / 1ا                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الئســـــــخ قذًَـــــــــخ
 2102/2102ثأعًبء طالة انفشقخ انثبنثخ شعجخ إعالو رشثىٌ نعبو  كشف

 (صسبفخ  )
سقى  و

 اندهىط

فصم دساعٍ  االعى

 أول

فصم دساعٍ 

 ثبٍَ

 يالزظبد

خًُع يىاد  طبهش عًبد عهً زغٍ 121 0

 انزشو األول

خًُع يىاد 

 انزشو انثبٍَ 

ثبنث عبو 

 يٍ انخبسج

 

  
 أيٍُ انكهُخ                                                                سئُظ انقغى                   شئىٌ انطالة                         

 
                                      

 َعزًذ                                                                                           
 ُظ عبو االيزسبَبدعًُذ انكهُخ وسئ

 
 اششف ازًذ عجذانقبدس د / 1ا                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الئســـــــخ قذًَــــــــخ

 

                            شعجخ 2102/2102كشف ثأعًبء طالة انفشقخ انثبنثخ نعبو 

 اإلعالو انزشثىٌ ) يغـــــشذ (
سقى  و

 اندهىط

فصم دساعٍ  االعى

 أول

فصم دساعٍ 

 ثبًَ

 يالزظبد

خًُع يىاد  صجبذ يسًذ سشُذ زًذ 121 0

 انزشو االول

خًُع يىاد 

 انزشو انثبًَ

ثبٍَ عبو 

 يٍ انخبسج

  

 
                                             أيٍُ انكهُخ                                                          سئُظ انقغى                               شئىٌ طالة

 
 

                                      
 َعزًذ                                                                                           

 عًُذ انكهُخ وسئُظ عبو االيزسبَبد
 

 ششف ازًذ عجذانقبدسا د / 1ا                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 الئســــــخ خـــــــذَذح           
 2102/2102كشف ثأعًبء طالة انفشقخ انثبنثخ شعجخ انزشثُخ انًىعُقُخ نعبو   

  
سقى  و

 اندهىط

 ثبًَ دساعٍفصم  أول دساعٍفصم  االعى

عضف آنخ   سفبعٍثالل انغُذ  140 0

اوسكغزشانُخ/ رذسَت 

 صىد

رذسَت صىد /   عبسح ععُذ عهًُبٌ 142 2

صىنفُح ورذسَت 

 عًع

 رذسَت صىد عهى َفظ انًُى نىنُب وخذٌ ركً  142 2

 ـــــــبدحانجبقـــــــىٌ نالعـ

يسًىد خبطش يُصىس  144 4

 ةعجذا نىهب

ثُبَى / عضف آالد  آنخ

انفشق / عهى َفظ 

 رعهًًُ

انفشق  آالدعضف 

 انًذسعُخ

عهى َفظ  هذي خبنذ يسًىد 141 1

/هبسيىًَ رعهًًُ

 رخهف ثبَُخ

 رذسَت آالد انفشق

انخ ثُبَى / هبسيىًَ /  يسًذ ضونُذ سضب عجذا نعضَ 146 6

ربسَخ يىعُقً عشثُخ / 

عهى َفظ رعهًٍُ/عضف 

 آالد انفشق

عضف آنخ 

انفشق/األصىل 

 انفهغفُخ وانثقبفُخ/

  
                                                                  أيٍُ انكهُخ                                                    سئظ انقغى                                     شئىٌ طالة

 
 

                                      
 َعزًذ                                                                                           

 عًُذ انكهُخ وسئُظ عبو االيزسبَبد
 

 اششف ازًذ عجذانقبدس د / 1ا                                
 

 



 

 

 
 

         
 الئســــخ خــــــذَذح

 

 2102/2102كشف ثأعًبء طالة انفشقخ انثبنثخ شعجخ ركُىنىخُب انزعهُى نعبو 

سقى  و

 اندهىط

 يالزظبد ٍَفصم دساعٍ ثب فصم دساعٍ أول االعى

زبعت إنً / رشثُخ  أًٍَ إثشاهُى هبشى عجذانسبفظ 110 0

 ويشكالد انًدزًع
 يغزدذ 

    ًعجذا نًعطيهب فكشي انغُذ  112 2

 نإلعبدحانجبقىٌ  

/  حانىعبئظ انًزعذد ازًذ يسًذ عهًُبٌ يسًذ 112 2

 عهى َفظ رعهًٍُ
  طشق رذسَظ 

عهى َفظ رعهًٍُ  إعالو انشسبد يسًذ 114 4

ويُبهح وطشق رذسَظ /  /

يقذيخ َظى انزشغُم 

 اونًرخهف 

  األصىل االخزًبعُخ 

                             أيٍُ انكهُخ                                                      سئُظ انقغى                                   شئىٌ طالة
 
 
 

                                      
 َعزًذ                                                                                           

 عًُذ انكهُخ وسئُظ عبو االيزسبَبد
 

 سعجذا نقبداششف ازًذ  د / 1ا                                
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 2102/2102زعهُى               نعبونثخ شعجخ ركُىنىخُب انطالة انفشقخ انثب ثأعًبءكشف 

 )انجبقىٌ نإلعبدح( 

 الئسخ قذًَخ
قى س و

 اندهىط
 يالزظبد ثبٍَ دساعٍفصم  أول دساعٍفصم  االعى

خًُع يىاد انزشو  إثشاهُى ىعجذا نًُع عًُسخ 160 0

  األول
خًُع يىاد انزشو 

ثضك  انثبٍَ

رخهف  ونىخى

 ثبَُخ

عبو يٍ  ثبٍَ

 انخبسج

 األولخًُع يىاد انزشو  عبنىازًذ اششف  162 2

اخزُبس  أعظيب عذا 

وثُبء 

َىافز انًدًىعبد/

 خثبَُ

جويع هواد الترم 

وبزك  الثبًي

 تخلف ثبًية ولوجو

ثبلث عبم هي 

 الخبرج

ع يىاد انزشو ُخً ذعجذ انفزبيسًذ كًبل  162 2

 األول
خًُع يىاد انزشو 

يجبدئ  +انثبٍَ

رذسَظ / َظى 

 رصُُف رخهف ثبَُخ

ي عبم ه ثبًي

 الخبرج

       أيٍُ انكهُخ                                                سئُظ انقغى                                   شئىٌ طالة 
 
 

                                      
 َعزًذ                                                                                           

 عًُذ انكهُخ وسئُظ عبو االيزسبَبد
 

 سعجذ انقبداششف ازًذ  د / 1ا                                
 

 
 



 الئذــــخ جــــذَذح
 

 2102/2102طالة انفشلخ انشاثؼخ شؼجخ تكُىنىجُب انتؼهُى انفشلخ انشاثؼخ نؼبو  ثؤعًبءكشف 

سلى  و

 انجهىط

 ثبٍَ دساعٍفصم  أول دساعٍفصم  االعى

   ثذوي َصشانذٍَ إعشاء 240 0

   ػصبو دغٍُ ػجذانغًُغ إعشاء 242 2

   يذًذ دغبٍَُ إثشاهُى أعًبء 242 2

   ػجبنخبنك ػجذانفتبح أعًبء 244 4

   عؼذ ػجذانجبلً اثى جشح إعالو 245 5

  انىعبئظ انًتؼذدح عًُش فتىح ادًذ إًَبٌ 246 6

   إثشاهُىػجبنىهبة يذًىد  إًَبٌ 247 7

   أشجبٌ نطفً ػجذانذًُذ 248 8

   أيُُخ يذًذ انغُذ دغٍ 249 9

 بل انتخصصطشق تذسَظ فٍ يج  أيُشح سجت ػجذانؼظُى 251 01

   أيُشح ػالء انذٍَ َظًً 250 00

  ػهى َفظ تؼهًٍُ أيُشح يذًىد يذًذ يذًىد 252 02

   دجبجايًُخ طالل ػهً  252 02

   أَخ يذغٍ يذًىد يذًذ 254 04

   أَخ يذًذ انغُذ ػجذانًؼجىد 255 05

 طشق تذسَظ فٍ يجبل انتخصص  تمٍ يذغٍ ػجذانؼظُى يذًذ 256 06

 تطجُمبد انذبعت االنً فٍ انتؼهُى  ػجذانجبعظ عُذ يذًذتبيش  257 07

   دُبٌ يختبس ػجذانذًُذ 258 08

   دػبء ادًذ دغٍ ػهً 259 09

   شبفؼٍسَب إثشاهُى ػهً  261 21

 
                                ايٍُ انكهُخ                                            سئُظ انمغى                                شئىٌ طالة

 
 

                                      
 َؼتًذ                                                                                           

 ػًُذ انكهُخ وسئُظ ػبو االيتذبَبد
 

 اششف ادًذ ػجذانمبدس د / 1ا                                
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الئذـــخ جـــــذَذح كهُخ انتشثُخ ) األلغبو انُىػُخ (

 2102/ 2102طالة انفشلخ انشاثؼخ شؼجخ تكُىنىجُب انتؼهُى  ثؤعًبءكشف 

سلى  و

 انجهىط

فصم دساعٍ  فصم دساعٍ أول االعى 

 ثبٍَ

   وجُه وَصبف واصف سويبٍَ 260 0

   صهشاء ادًذ ػهً ػجذانذًُذ 262 2

   ش َغشي صبثش ػهًعً 262 2

   عًُذخ وسداًَ ػشَبٌ 264 4

   صفُخ يذًذ دغٍ اثشاهُى 265 5

   صفىح ػهً ػهً صَذاٌ 266 6

   ػجذانهخ جًؼخ عؼُذ انغُذ 267 7

   فبطًخ يذًذ يصطفً انغُذ 268 8

   فشدوط ػصبو انذٍَ ادًذ 269 9

   ػجذانفتبح يذًذ دًذٌكشَى  271 01

   صىد ػهً عهًُبٌػجذانًم يآثش 270 00

   يذًذ دفٍُيذًذ ادًذ  272 02

   يذًذ جًبل عؼذ انغُذ 272 02

   يذًذ خًُظ عؼذ انجبٍَ 274 04

   يذًذ ػجذانمبدس ػجذانًُؼى صبنخ 275 05

   يُشاو يذًذ سضب إثشاهُى 276 06

   يٍ ػجذانُجً ػجذانؼضَض شؼجبٌ 277 07

   َبدَخ يذًذ عبيٍ ػجذانغالو 278 08

   َجىي ػهً يذٍَ ادًذ 279 09

   َجالء انغُذ يذًذ يصطفً 281 21

 
                                       ايٍُ انكهُخ                            سئُظ انمغى                                   شئىٌ طالة

 
 

                                      
 َؼتًذ                                                                                           

 ػًُذ انكهُخ وسئُظ ػبو االيتذبَبد
 

 اششف ادًذ ػجذانمبدس د / 1ا                                
 
 



 

 

 

 

 

 الئذخ جــــذَذح

         

  

 

  2102/2102ثغ شؼجخ تكُىنىجُب انتؼهُى نؼبو طالة انفشلخ انشا ثؤعًبءكشف 

سلى  و

 انجهىط

 دساعٍفصم  أول دساعٍفصم  االعى

 ثبٍَ

   َفٍُ اوسشبنُى يشصوق صبنخ 280 0

   هىَذا ػهً خهُم ػجذانؼضَض 282 2

 انجبلىٌ نإلػبدح

تكُىنىجُب انتؼهُى / ػهى  ُش ساغت ثهُبٌشجبكهٍُ ث 282 2

/ َظى  اجتًبػٍَفظ 

االدتُبجبد  سػبَخ روي

انخبصخ / انزكبء 

 / االصطُبػٍ

تصًُى انًىالغ 

 االنكتشوَُخ

تطجُمبد انذبعت االنً  يذًذ عًُش يذًذ دغٍ 284 4

/ تكُىنىجُب انتؼهُى 

 االنكتشوٍَ /

طشق تذسَظ فٍ 

 يجبل انتخصص

== ==== ============ ======= ====== 

 
                                                 ايٍُ انكهُخ                                  مغى    سئُظ ان                              شئىٌ طالة

 
 

                                      
 َؼتًذ                                                                                           

 ػبو االيتذبَبدػًُذ انكهُخ وسئُظ 
 

 اششف ادًذ ػجذانمبدس د / 1ا                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الئذـــــــخ لذًَـــــخ   

  

 2102/2102طالة انفشلخ انشاثؼخ شؼجخ تكُىنىجُب انتؼهُى  ثؤعًبءكشف 

سلى  و

 انجهىط

 يالدظبد ثبٍَ دساعٍفصم  أول دساعٍفصم  االعى

تطجُمبد انذبعت   َىعفيُُب اششف  290 0

/ فً انًكتجبد االنً 

تطجُمبد انذبعجبد 

 فٍ انتؼهُى

 يغتجذ

 انجبلـــــــــىٌ نإلػبدح

2 

 

 

ػشض  أجهضح هصُبَ اجتًبػٍػهى َفظ  هشثُم فتذٍسًَىٌ ػبدل  292

ػهى َفظ تؼهًًُ / 

 فٍانذبعت  )تطجُمبد 

 خهف ثبنثخ (تانتؼهُى  

 

جًُغ يىاد انتشو انثبًَ  األولنتشو جًُغ يىاد ا ادًذ خهف خضُش 292 2

يب ػذا االصىل 

) تطجُمبد انفهغفُخ 

 فٍانذبعت االنً 

 انتؼهُى  تخهف ثبنثخ (

 

جًُغ يىاد انتشو انثبًَ   دغًُ ادًذ أعًبء 294 4

 يب ػذا انًششوع

ثبٍَ ػبو يٍ 

 انخبسج

انثبًَ جًُغ يىاد انتشو  جًُغ يىاد انتشو األول  إًَبٌ وجُه يذًذ ػجذسثخ 295 5

 يب ػذا يبدح انًششوع

ثبٍَ ػبو يٍ 

 انخبسج

صُبَخ أجهضح ػشض /   يذًذ عؼُذ انغُذ غُُى 296 6

إَتبج انفُذَى 

وانتهفضَىٌ / ػهى َفظ 

تؼهًٍُ / تشثُخ يمبسَخ 

/ األصىل انفهغفُخ / ) 

تطجُمبد انذبعت االنً 

 تخهف ثبنثخ (

أول ػبو يٍ 

 انخبسج

   

                                            ايٍُ انكهُخ                                                       سئُظ انمغى                                   شئىٌ طالة
 
 

                                      
 َؼتًذ                                                                                           

 ػًُذ انكهُخ وسئُظ ػبو االيتذبَبد
 

 اششف ادًذ ػجذانمبدس د / 1ا                                
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