
 

 

 خبيعخ االضكُذريخ   

   كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُبد

 

 نهفرلـــــّ االونـــي رطهيى انزمييًبد انثبَيخ انًحبونخ خــذول

  9102/1010" نهفصــم انذراضــى انثبَــــى  " نهعـبو اندبيعـى 

 

 انيــىو

 وانزبريــخ
 انسيـٍ انفزــرح

 انــى يــٍ

 انًــــــــبدح
 ش ق ش ق

 االثُيٍ

10  /7  /1010 
  يذخــم فـــى انزرويــــــح 21 ــ 20 ـــ 1 األونـــي

 انثالثبء

12  /7  /1010 

 أضبضيـبد طــرق انزذريــص 21 ــ 20 ـــ 1 األونـــي

 كــــــــرح انطهــــــــــــخ 2 00 21 00 2 انثبَيـــخ

 االرثعبء

11  /7  /1010 

 غــــــخ أخُجيـــــــــخانه 21 ـــ 20 ــ 1 األونـــي

 اندًجـــــبز انفـــُــــــــى 2 00 21 00 2 انثبَيـــخ

 انطجذ

12 /7  /1010 

 االيـــــــــمبع انحـــــــــــركى 22 ـــ 20 ـــ 2 األونـــي

 انريبضـــــــبد انًبئيخ 21 00 22 00 2 انثبَيـــخ

 االحذ

12  /7  /1010 

 عــــــــهى انحـــــــركخ 21 ـــ 20 ـــ 1 األونـــى

 كـــــــــــــــرح انيـــــــــــــذ 2 00 21 00 2 انثبَيـــخ

 االثُيٍ

17 /7  /1010 

 انمـــــــــــــىاو 21 ـــ 20 ـــ 1 األونـــى

 انهــىكــــــــــــي 2 00 21 00 2 انثبَيـــخ

 انثالثبء

12/7/1010 

 انحبضـــــت االنـــــــى 22 ـــ 20 ـــ 2 االونـــى

   حمىق األَطبٌ 2 00 22 00 1 انثبَيـــخ

     

 يعزًذ ،،،،                                           وكيهخ انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة  

 )عًيذ انكهيخ  ،،،،،                                                                                 

                        (  عجذ انعسيس دَيب يحًذ عبدلد/ .أ  )     

   (   يهب يحًذ أحًذ أييٍد/ .) أ                                                                          

 

 

 

 

 

  022 -021 -ج ٌ 



 

 

  

         

 

 خبيعخ االضكُذريخ

 كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُبد

 

 نهفرلـــــّ انثبَيـــــخ رطهيى انزمييًبدانثبَيخ  انًحبونخخــذول 

 9102/1010" نهفصــم انذراضــى انثبَـــى " نهعــبو اندبيعــى 

 

 انيـــــــىو

 وانزبريـــــخ
 انسيـٍ انفــزرح

 انـــــى يــــــٍ
 انًــــــــــــبدح

 ش ق ش ق

 االثُيٍ

10  /7  /1010 

 طـرق رذريـص انزرثيـخ انريبضيـخ 21 ــــ 20 ـــ 1 االونــي

 انزعجيـــر انحركـــــى 2 00 21 00 2 انثبَيــّ

 انثالثبء

12  /7  /1010 

 فهطفـخ وربريـخ انزرثيـخ انريبضيـخ 21 ـــ 20 ــ 1 االونــي

 طبئــــــرِكــــــرح  2 00 21 00 2 انثبَيــّ

 االرثعبء

11  /7  /1010 

 االصبثبد انريبضيخ واالضعبفبد 22 ـــ 20 ـــ 2 االونــي

 رُـــــص طبونــــــــــــخ 21 00 22 00 2 انثبَيــخ

 انطجذ

12 /7  /1010 

 االحصـبء وانزطجيـك فى انزرثيخ انريبضيخ 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــى

 ريبضــبد انذفــبع عــٍ انُـفــص 2 00 21 00 2 انثبَيّ

 االحذ

12  /7  /1010 

 انزرويــح فـــى انًؤضطـبد 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــى

 اندًجــــبز االيمبعـــى 2 00 21 00 2 انثبَيــخ

 االثُيٍ

17 /7  /1010 

 انريبضــبد انصحيـــّ 22 ـــ 20 ـــ 2 االونــى

 انًيذاٌ و انًضًبريطبثمبد  21 00 22 00 2 انثبَيـخ

 يعزًذ ،،،،                                           وكيهخ انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة  

 )عًيذ انكهيخ  ،،،،،                                                                                 

                          (  دَيب يحًذ عبدل عجذ انعسيسد/ .أ  )    

     (   يهب يحًذ أحًذ أييٍد/ .) أ                                                                               

  

 

 

  022 -021 -ج ٌ 



 

 
 

     

 

 

 خبيعخ االضكُذريخ

 كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُبد
 

 

 نهفرلـّ انثبنثـخ ) شعجخ رعهيى انزرثيخ انريبضيخ ( رطهيى انزمييًبدانثبَيخ  انًحبونخخذول 

 9102/1010ى ـبو اندبيعـ" نهع انثبَــىى ـم انذراضـ" نهفص

 

 انيـــــــــىو

 وانزبريــــــــخ
 انسيــٍ انفزـــرح

 انــــى يــــٍ

 انًـــــــــــبدح
 ش ق ش ق

 االثُيٍ

10  /7  /1010 
 21 ــ 20 ـــ 1 االونــي

 

 أضبضيـــبد انزمىيــــى

 

 انثالثبء

12  /7  /1010 
 ضيكىنىخيخ انزعهى انحركى 21 ـــ 20 ــ 1 االونــي

 

 االرثعبء

11  /7  /1010 
 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــي

 

 انميـبدح االداريـخ فـى انًدـبل انريبضـى

 

 انطجذ

12 /7  /1010 

 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــى
 

 انزـرثيــخ انصحـيـــخ

 اندًجـــــبز انفُــــــى 2 00 21 00 2 انثبَيــخ

 

 االحذ

12  /7  /1010 

 

 انكــــرح انطبئـــــرح 22 ـــ 20 ـــ 2 االونــى

 ريبضـــبد يبئيــــخ 21 00 22 00 2 انثبَيــخ

 ثُيٍاال

17  /7  /1010 

 كــــــــرح انيــــذ 22 ـــ 20 ـــ 2 االونــى

 يطبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر 21 00 22 00 2 انثبَيــخ

 ثالثبءان

12  /7  /1010 
 االثزكبر وانريبدح االعًبل 22 ــــ 20 ــــ 2 االوني

 

 يعزًذ ،،،،                                           وكيهخ انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة  

 )عًيذ انكهيخ  ،،،،،                                                                                 

                          (  دَيب يحًذ عبدل عجذ انعسيسد/ .أ  )    

    (   يهب يحًذ أحًذ أييٍد/ .) أ                                                                               

 

 

 

  022 -021 -ج ٌ 



  

 

     

 

 خبيعخ االضكُذريخ 

 كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُبد
 

 

 نهفرلّ انثبنثخ ) شعجخ انزرويح ( رطهيى انزمييًبدانثبَيخ  انًحبونخخذول 

 9102/1010" نهعبو اندبيعى  انثبَى " نهفصم انذراضى
 

 انيــــــــــىو

 وانزبريــــــخ
 انسيــٍ انفزـــرح

 انـــــى يـــــٍ

 انًــــــــــــــــــبدح
 ش ق ش ق

 االثُيٍ

10  /7  /1010 

 انزرثيــخ انزرويحيـــخ 21 ــ 20 ـــ 1 االونــي

 انزرثيــخ انصحيــــــخ 1 00 21 00 1 انثبَيــخ

 انثالثبء

12  /7  /1010 
 كــــرح انــيـــــــذ 2 00 21 00 2 االونــي

 

 االرثعبء

11  /7  /1010 

 ررثيـــخ انخــــــالء 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــي

 انعـــبة ررويحيـــّ  2 00 21 00 2 انثبَيّ

 انطجذ

12 /7  /1010 

 االونــى

 
 انريـــبدح فــى انزرويــــح 21 ـــ 20 ـــ 1

 االحذ

12  /7  /1010 
 انزًــريُــــبد 22 ـــ 02 ـــ 2 االونى

 ثُيٍاال

17  /7  /1010 
 كـــــرح طبئـــــــرح 22 ـــ 02 ـــ 2 االونى

 ثالثبءان

12  /7  /1010 
 االثزكبر وانريبدح االعًبل 22 ــــ 20 ــــ 2 االوني

 

 يعزًذ ،،،،                                           وكيهخ انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة  

 )عًيذ انكهيخ  ،،،،،                                                                                 

                          (  دَيب يحًذ عبدل عجذ انعسيسد/ .أ  )    

       (   يهب يحًذ أحًذ أييٍد/ .) أ                                                                               

 

 

 

  022 -021 -ج ٌ 



 
 

                        خبيعخ االضكُذريخ      

 كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُبد
 

 

 نهفرلّ انثبنثخ ) شعجخ انزذريت انريبضى ( رطهيى انزمييًبد انثبَيخانًحبونخ  خذول

 9102/1010" نهعبو اندبيعى  انثبَى " نهفصم انذراضى

    
 

 يعزًذ ،،،،                                           وكيهخ انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة 

 )عًيذ انكهيخ  ،،،،،                                                                                 

                          (  دَيب يحًذ عبدل عجذ انعسيسد/ .أ  )    

       (   يحًذ أحًذ أييٍيهب د/ .) أ                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انيـــــــىو

 وانزبريـــخ
 انسيــٍ انفزـــرح

 انــــى يـــــٍ

 انًــــــــــــــــــبدح
 ش ق ش ق

 االثُيٍ

10  /7  /1010 
 1 ــ 20 ـــ 4 االونــي

َظريبد و رطجيمبد رذريت انُشبط 

 انريبضى انزخصصى

 انثالثبء

12  /7  /1010 
 انزحهيم انًيكبَيكى نالَشطخ انريبضيخ 21 ــــ 20 ـــ 1 االونــى

 

 االرثعبء

11  /7  /1010 
 ضيكىنىخيّ انزذريت انريبضى 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــي

 انطجذ

12 /7  /1010 

 انميبدِ االداريّ فى انًدبل انريبضى 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــى

 رمـىيـى ثرايـح انزـذريـت انريـبضي 1 00 21 00 1 انثـبَيــخ

 االحذ

12  /7  /1010 

 االونــى

 

1 

 

 ـــ

 

20 

 

 ــ

 

21 

 
 انريــبضــيانزــذريــت 

 ثُيٍاال

17  /7  /1010 
 فطيىنىخيـــب انريبضــــّ 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــى

 ثالثبءان

12  /7  /1010 
 االثزكبر وانريبدح االعًبل 22 ــــ 20 ــــ 2 االوني

  022 -021 -ج ٌ 



     

 

 خبيعخ االضكُذريخ     

  كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُبد

 
 

 نهفرلّ انثبنثخ )شعجخ االدارح انريبضيخ ( رطهيى انزمييًبدانثبَيخ انًحبونخ خذول 

 9102/1010" نهعبو اندبيعى  انثبَى" نهفصم انذراضى 

 

 انيــــــــىو

 وانزبريــــخ
 انسيــٍ انفزــــرح

 انـــــى يـــــٍ

 انًـــــــــــــبدح
 ش ق ش ق

 االثُيٍ

10  /7  /1010 
 انميـبدح االداريـخ فـى انًدـبل انريبضـى 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــى

 

 انثالثبء

12  /7  /1010 

 انُمــــــذ فى انًدبل انريبضى 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــــى

 اندًجـــبز االيمبعــــى 2 00 21 00 2 انثبَيـــخ

 االرثعبء

11  /7  /1010 
 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــي

في انًدبل  انطــــــــــهىن انزُظـــــــــيًى

 انريبضي

 

 انطجذ

12 /7  /1010 

 21 ـــ 20 ـــ 1 االونـــى

 

 انصحـخ انُفطيـخ فـى انًدـبل انريبضـى

 

 رُـــــص انطبونـــــــــخ 2 00 21 00 2 انثبَيـــخ

 االحذ

12  /7  /1010 
 انزخطيظ انريبضــــى 21 ـــ 20 ـــ 1 االونـــى

 ثُيٍاال

17  /7  /1010 

 ادارح الزصبديــبد انريبضــخ 21 ـــ 20 ـــ 1 االونــــى

 كــــــرح انيــــذ 2 00 21 00 2 انثبَيـــخ

 ثالثبءان

12  /7  /1010 
 االثزكبر وانريبدح االعًبل 22 ــــ 20 ــــ 2 االوني

 

 يعزًذ ،،،،                                           وكيهخ انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة  

 )عًيذ انكهيخ  ،،،،،                                                                                 

                          (  عجذ انعسيسدَيب يحًذ عبدل د/ .أ  )    

       (   يهب يحًذ أحًذ أييٍد/ .) أ                                                                               

     

 

  022 -021 -ج ٌ 


