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 7102/7102العام الذراصً -الفصل االول-للضىح االولى الىهائًجذول الذروس االصثىعً 

 كىرصاخ

 1,3,1-173,1 173,1-103,1 103,1-073,1 073,1-003,1 003,1-013,1 013,1-03,1 03,1-23,1 الٍىم

  A لًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٌح عمــــــــــــــــــــــــتش 0زٌح جــــتش 0تشزٌح ج 0كٍمٍاء عامح ج االحذ

 

 
 B ــــــــــــــلًـــــــــعمــــــــ ادارج حٍىان

 

 0تاٌىلىجً ج االثىٍه

 
 0تاٌىلىجً ج

 

 دٌمقزاطٍح

 

 Bزٌح عملً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتش

 

 

 

 
 Aلً ـــــــــــــــــــــــــــحٍىان عم ادارج

 

  Bلً ــــــــــــــــــــــــــــــتاٌىلىجً عم Aلً ــــــــــــــــــــــــــــــــــتاٌىلىجً عم حاصىب اوجلٍزي الثالثاء

  Aعمــــــــــــــــــــــــــــــــلً  حاصىب Bحاصىب عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً 

  Aكٍمٍاء عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلً  Bكٍمٍاء عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً  0كٍمٍاء عامح ج 0ج كٍمٍاء عامح االرتعاء

     0ادارج حٍىان ج 0ادارج حٍىان ج دٌمقزاطٍح الخمٍش

 

 7102/7102العام الذراصً -الفصل االول-الثاوٍحللضىح  الىهائًجذول الذروس االصثىعً 

 كىرصاخ

 1,3,1-173,1 173,1-103,1 103,1-073,1 073,1-003,1 003,1-013,1 013,1-03,1 03,1-23,1 الٍىم

  Bعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلًاوضجح  0ج كٍمٍاء حٍاتٍح 0ج اوضجح 0ج اوضجح االحذ

  Aكٍمٍاء حٍاتٍح عمـــــــــــــــــــــــــلً 

  Bكٍمٍاء حٍاتٍح عمـــــــــــــــــــــــــلً 0جفضلجح 0ج فضلجح 0ج كٍمٍاء حٍاتٍح 0ج كٍمٍاء حٍاتٍح االثىٍه

 Aعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلًفضلجح 

  Aتشزٌح عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً Bتشزٌح عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً وراثح وراثح الثالثاء

 Aتغذٌح عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً

 

 Bعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلًتغذٌح 

ً   0ج فضلجح 0ج فضلجح 0ج تغذٌح 0ج تغذٌح االرتعاء   Bفضلجح عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  Aعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلًاوضجح  عزتً   0ج تشزٌح 0ج تشزٌح الخمٍش
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 7102/7102العام الذراصً -الفصل االول-الثالثحللضىح  الىهائًجذول الذروس االصثىعً 

 كىرصاخ

 02,20-03,20 173,1-103,1 103,1-073,1 073,1-003,1 003,1-013,1 013,1-03,1 03,1-23,1 الٍىم

   Aمىاعح عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً 0احٍاء مجهزٌح ج 0ج احٍاء مجهزٌح 0ادوٌح ج 0ج ادوٌح االحذ

 Bــلًــــاحٍاء مجهزٌح عمــــــــــــــــــ صمىم 0احٍاء مجهزٌح ج امزاض امزاض االثىٍه

ً  امزاض   Aعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  Aاحٍاء مجهزٌح عمـــــــــــــــــــــــــــلً  طفٍلٍاخ طفٍلٍاخ   امزاض الثالثاء

 

 B لًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامزاض عم

  Bمىاعح عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً صمىم مىاعح مىاعح 0ج ادوٌح االرتعاء

   

   Aطفٍلٍاخ عمـــــــــــــــــــــــــــــــــلً A ادوٌح عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً طفٍلٍاخ الخمٍش

   Bادوٌح عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً B   عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــلًطفٍلٍاخ 

 

 7102/7102العام الذراصً -الفصل االول-الزاتعحجذول الذروس االصثىعً الىهائً للضىح 

 كىرصاخ

 1,3,1-173,1 173,1-103,1 103,1-073,1 073,1-003,1 003,1-013,1 013,1-03,1 03,1-23,1 الٍىم

  B لًــــــــــــــــــــــــــتشزٌح مزضً عم Aتشزٌح مزضً عمــــــــــــــــــــلً  طة تاطىً تشزٌح مزضً االحذ

ً   Bدواجه عمـــــــــــــــــــلً امزاض   Aامزاض دواجه عمــــــــــــــــــــــــــل

  Bتشخٍصاخ عمـــــــــــــــــــــــــــــــــلً A عمــــــــــــــــــــــــــــلًتشخٍصاخ  تشخٍصاخ خصىتح االثىٍه

 Aلً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجزاحح عم Bخصىتح عمــــــــــــــــــــــــــــــــلً

  Bجزاحح عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً  جزاحح جزاحح  معذٌح معذٌح الثالثاء

  Aخصىتح عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً خصىتح  جزاحح امزاض دواجه امزاض دواجه االرتعاء

 تٍطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٌحصزٌزٌاخ  معذٌح طة تاطىً طة تاطىً الخمٍش
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 7102/7102العام الذراصً -الفصل االول-الخامضحللضىح  الىهائًجذول الذروس االصثىعً 

 1,3,1-173,1 173,1-103,1 103,1-073,1 073,1-003,1 003,1-013,1 013,1-03,1 03,1-23,1 الٍىم

  تىلٍذ عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً تىلٍذ تطثٍق تٍطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي )دواجه( االحذ

 حح + والدج(تٍطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي )جزاتطثٍق  تاطىٍح تاطىٍح االثىٍه

  صحح غذاء عمــــــــــــــــــــــــــــــــــلً تخزجمشزوع  اصماك صحح غذاء صحح غذاء الثالثاء

  جزاحح عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً اصماك عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً جزاحح جزاحح االرتعاء

  ح + تشخٍصاخ(تطثٍق تٍطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي )تاطىٍ تاطىٍح الخمٍش

 


