
المجموعة اليوم

11.00-9:01.00-12:011:0-4.00 10:0-12:012:0-9:02:0-12:0012:0-4.00 10:00-12:0012:00-8:002:00-12:00الزمن

رسم هندسيمهارات االتصالمهارات االتصالرسم هندسيالمادة

عبدالرزاق الجواشيعلي جقرمعلي جقرم عبدالرزاق الجواشياالستاذ

المسجد55المسجدالقاعة

12:00-8:002:00-10.3012:00-9:0012.00-10.3010:30-9:0012.00-11.0010:30-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-11:00الزمن

مهارات االتصالرسم هندسي1إنجليزي كيمياء كيمياء 1إنجليزي  1فيزياء 1رياضة  1رياضة  1فيزياء المادة

محمد ابوعقل منصف حسينابتسام نهى نهى ابتسام منال كلثوم كلثوم منال االستاذ

5المسجد67761221القاعة

11.00-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-10.3011:00-9:0012.00-10.3010:30-9:0012.00-10:30الزمن

1رياضة 1فيزياء 1فيزياء  1رياضة 1رياضة  1فيزياء 1إنجليزي كيمياء كيمياء 1إنجليزي  المادة

كلثوم منال لمياء هناء ابودية هناء ابودية لمياء ابتسام نهى نهى ابتسام االستاذ

1221334467القاعة

10.30-9:0012.00-11.0010:30-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-10.3011:0-9:0012.00-10.3010:30-9:0012.00-10:30الزمن

1إنجليزي كيمياء 1رياضة 1فيزياء 1فيزياء 1رياضة 1إنجليزي كيمياء كيمياء 1إنجليزي  المادة

نورا لطفية هناء ابودية لمياء لمياء هناء ابودية ابتسام نهى نهى ابتسام االستاذ

76المتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسط1221القاعة

10.30-9:0012.00-10.3010:30-9:0012.00-10.3010:30-9:0012.00-11.0010:30-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-11:00الزمن

1إنجليزي كيمياء 1إنجليزي كيمياء كيمياء 1إنجليزي 1رياضة 1فيزياء 1فيزياء 1رياضة المادة

نورا لطفية ابتسام نهى نهى ابتسام كلثوم منال منال كلثوم  االستاذ

7667122143القاعة

11.00-9:001.00-12:0011:00-4.00 10:00-12:0012:00-8:002:00-12:00الزمن

1رياضة 1فيزياء رسم هندسيمهارات االتصالمهارات االتصالرسم هندسيالمادة

كلثوم منال منصف حسينعلي جقرم علي جقرم عبدالناصر الدهمانياالستاذ

67المسجد33المسجدالقاعة

 ف الفصل االول عام للكليه التقنيه                                   2016جدول المواد وتوزيعها على القاعات لفصل  ربيع 
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المجموعة اليوم

11.00-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-10.3011:00-9:0012.00-10.3010:30-9:0012.00-11.0010:30-9:001.00-11:00الزمن

1فيزياء 1رياضة 1رياضة 1فيزياء كيمياء 1إنجليزي 1إنجليزي كيمياء المادة

ايمان عبدالنبي عبدالنبي ايمان جميلة حميدة المنصوريحميدة المنصوريجميلة االستاذ

76679889القاعة

10.30-9:0012.00-1.3010:30-10.303.00-12:0012.00-4.00 10:00-12:00الزمن

1إنجليزي كيمياء 1إنجليزي كيمياء رسم هندسيمهارات االتصالالمادة

عربية سماح عربية سماح سامي المشاطمحمد ابوعقل االستاذ

8989المسجد5القاعة

12:00-4.00 10:00-12:0012:00-8:002:00-11.0012:00-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-11:00الزمن

رسم هندسيمهارات االتصالمهارات االتصالرسم هندسي1رياضة 1فيزياء 1فيزياء 1رياضة 1فيزياء 1رياضة  المادة

سامي هناء بن غرسة هناء بن غرسة منصف حسينعبدالنبي ايمانايمانعبدالنبي منال كلثوم االستاذ

المسجد55المسجد768998القاعة

11.00-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-10.3011:00-9:0012.00-10:3010:30-9:0012-10.3010:30-9:0012.00-10:30الزمن

رياضة1فيزياء 1فيزياء 1رياضة كيمياء 1انجليزي  1انجليزي كيمياء كيمياء 1إنجليزي المادة

عبدالنبي ايمان ايمان عبد النبي جميلة حميدة المنصوريحميدة المنصوريجميلةلطيفة نورا االستاذ

8998المتوسط2929المتوسط67القاعة

1.30-12.003.00-10.301.30-9:0012.00-11.0010:30-9:001.00-11.0011:0-9:001.00-10.3011:0-9:0012.00-10:30الزمن

1إنجليزي كيمياء كيمياء 1إنجليزي 1فيزياء 1رياضة 1رياضة 1فيزياء كيمياء 1إنجليزي المادة

عربية سماح سماح عربية  ايمانعبدالنبي عبدالنبي ايمانلطفية نورا االستاذ

34988928292928القاعة

12:00-10:004:00-12.0012:00_8:002:00-11.0012:00-9:001.00-11:00الزمن

رسم هندسي مهارات مهارات رسم هندسي 1فيزياء 1رياضة  المادة

حسن انبيهمحمد ابوعقلعبدالسالمحسن انبيهمنال كلثوم االستاذ

المسجد99المسجد76القاعة
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 ف الفصل االول عام للكليه التقنيه2016جدول المواد وتوزيعها على القاعات لفصل  ربيع 
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المجموعه الخامسة عشرالمجموعه التاني عشر  المجموعه السادسة عشرالمجموعه الرابعة عشر



المجموعة اليوم

12:00-8:004:00-12:00الزمن

رسم هندسيرسم هندسيالمادة

عبدالناصر الدهمانيعبدالناصر الدهمانياالستاذ

المسجدالمسجدالقاعة

11.00-9:001.00-11.0010:30-9:0012.30-11.0011:00-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-11:00الزمن

1فيزياء 1إنجليزي 1انجليزي 1فيزياء 1فيزياء 1رياضة 1رياضة 1فيزياء المادة

خدوجةوصالوصالخدوجةسامية اسماء النالوتي اسماء النالوتي سامية االستاذ

6المتوسط 6المتوسط 5المتوسط 5المتوسط 3443القاعة

11.00-9:0012.30-10.3010:30-9:0012.00-10.3010:30-9:0012.00-10:30الزمن

كيمياء كيمياء 1إنجليزي كيمياء كيمياء 1إنجليزي المادة

نورا سارة سارة نورا االستاذ

6المتوسط 5المتوسط 34313134القاعة

11.00-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-11.0011:00-9:001.00-11:00الزمن

1فيزياء مهارات االتصال1رياضة 1فيزياء 1رياضة 1فيزياء 1فيزياء 1رياضة المادة

خدوجةختامخدوجةاسماء النالوتي سامية سامية اسماء النالوتي االستاذ

6المتوسط 6المتوسط 5المتوسط 5المتوسط 4334القاعة

11.00-9:001.00-11.0010:30-9:0012.30-12:0011:00-4.00 10:00-12:0012:00-8:002:00-12:00الزمن

1رياضة كيمياء كيمياء 1رياضة رسم هندسيمهارات االتصالمهارات االتصالرسم هندسيالمادة

ختامختامعبدالناصر الدهمانيعبدالسالمعبدالسالممنصف حسيناالستاذ

6المتوسط 6المتوسط 5المتوسط 5المتوسط المسجد55المسجدالقاعة

12:00-10.302:00-10.3012.00-9:0012.30-10.3010:30-9:0012.00-10.3010:30-9:0012.00-10:30الزمن

1رياضة 1انجليزي مهارات االتصال1انجليزي كيمياء 1إنجليزي 1إنجليزي كيمياء المادة

ختاموصالربيعةوصالسارة نورا نورا سارة االستاذ

6المتوسط 6المتوسط 5المتوسط 5المتوسط 8448القاعة
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 ف الفصل االول عام للكليه التقنيه2016جدول المواد وتوزيعها على القاعات لفصل  خريف 

ت
سب

ال
ء
عا

رب
ال
ا

س
مي

خ
ال

المجموعه التامنة عشرالمجموعه السابعة عشر
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المجموعة العشرون








