
 

 طالب الفرق األربعة ) مرحلة البكالوريوس (ل و الشفهيةجدول مواعيد االمتحانات التطبيقية 
 م2222/2222للعام الجامعى  األولالفصل الدراسى 

 

 

 وكيم انكهيخ كبرَيهانال يظًخ نهطبنت ثذخىل االيزذبٌ ثذوٌ  و يجذأ االيزذبٌ فً رًبو انظبعخ انثبيُخ وانُظف طجبدب -

 نشئىٌ انزعهيى وانطالة

 عًيذ انكهيخ

 ورئيض عبو اإليزذبَبد
 .ثًشزهز  نززثيخ انزيبضيخانظذخ انشخظيخ نهزيبضي وأطىل اجًيع يمزراد انفزلخ األونً ثأيبكٍ رذريظهب عذا يمزر  -

 .دارح ثًشزهز جًيع يمزراد انفزلخ انثبَيخ ثأيبكٍ رذريظهب عذا يمزر عهى انُفض انزيبضي ثًالعت انكهيخ ثجىار يجًُ االغبثخ ويمزر األطض انعهًيخ نإل -

 .ضبد انجًبعيخ رذكيى ثًالعت انكهيخ ثجىار يجًُ االغبثخجًيع يمزراد انفزلخ انثبنثخ ثأيبكٍ رذريظهب عذا يمزر يظبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر وانزيب -

   عهً كم طبنت ضزورح انزىاجذ فً يكبٌ االيزذبٌ ثبنشي انخبص ثباليزذبٌ لجم انًىعذ ثزثع طبعخ عهً األلم. -

 عهً كم طبنت ضزورح انزىليع عهً انكشف انخبص ثباليزذبٌ. -
 انهبرف انًذًىل أثُبء االيزذبَبد. ثبطزخذاوال يظًخ  - ؤاد()ا.د/أطبيخ طالح ف )ا.د/أدًذ انًغبوري يزواٌ(

 

انيىو 

 وانزبريخ

 انفـــــــــــزلخ انزاثعـــــــــــــــخ انفــزلخ انثــــــبنثخ انفـــــــــــزلخ انثــــــبَيخ انفـــــــــــزلخ األونـــــــــــً

 انجُيٍ

 أرلبو جهىص

 (1000إنً  1001)يٍ 

 انجُيٍ

 أرلبو جهىص
إنً انُهبيخ +  1001)يٍ 

 انجبلىٌ نإلعبدح وانزخهفبد(

 اإلدارح انزيبضيخرخظض  رذريت ريبضًرخظض  ريبضخ يذرطيخرخظض  انجُبد انجُيٍ انجُبد انجُيٍ جُبدان

 انظجذ

 و10/12/2022

 انزيبضبد انًبئيخ كزح انمذو رُض طبونخ

 انظذخ انشخظيخ نهزيبضي انكزح انطبئزح انجًجبس انفُي   

 زيبضيخأطىل انززثيخ ان يظبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر انًُبسالد

 األدذ

 و11/12/2022
 

 طزق رذريض انًُبسالد
  

 يظبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر انجًجبس انفُي

 االثُيٍ

 و12/12/2022
  

 انعاللبد انعبيخ واإلعالو  انزذنيك انزيبضي انززثيخ انزيبضيخ انًمبرَخ يظبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر انجًجبس انعبو

 طزق إدارح انًُبفظبد انزيبضيخ االَزمبء فً انًجبل انزيبضي طجيعخ وأطض انًهبراد انذزكيخ انجًبعيخ )رذكيى( انزيبضبد انًُبسالد )رذكيى(

 انثالثبء

 و20/12/2022

 رُض طبونخ انزيبضبد انًبئيخ كزح انمذو

 انجًجبس انفُي انظذخ انشخظيخ نهزيبضي انكزح انطبئزح   

 انًُبسالد يخ انزيبضيخأطىل انززث يظبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر

 األرثعبء

 و21/12/2022
 

 انًُبسالد طزق رذريض
  

 انجًجبس انفُي يظبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر

 انخًيض

 و22/12/2022
  

 نميبدح انزيبضيخطيكىنىجيخ ا األطض انفظيىنىجيخ فً انزذريت انزيبضي طزق رذريض نذوي اإلدزيبجبد انخبطخ االيمبع وانزعجيز انذزكً يظبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر

 االرجبهبد انذذيثخ فً انززويخ انزيبضي انزخطيظ نهزذريت انزيبضي عهى َفض انًُى وانزطىر انذزكي انًُبسالد )رذكيى( انزيبضبد انجًبعيخ )رذكيى(

 انظجذ

 و24/12/2022

 كزح انمذو رُض طبونخ انزيبضبد انًبئيخ

 انطبئزح انكزح انجًجبس انفُي انظذخ انشخظيخ نهزيبضي   

 يظبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر انًُبسالد أطىل انززثيخ انزيبضيخ

 األدذ

 و25/12/2022
 

 كزح انظهخ ريبضبد انًضزة
  

 عهى انُفض انزيبضي انعزوع وانًهزجبَبد

 االثُيٍ

 و26/12/2022
  

 رطجيمبد اإلدارح فً انًُبسالد  رخظض ريبضبد انمظى انزطجيمي رطجيمبد طزق رذريض يظبثمبد انًيذاٌ  االخزجبراد وانًمبييض  يجبدئ اإلدظبء 

 رطجيمبد اإلدارح فً انجًجبس انزًزيُبد (انزخظض)رطجيمبد طزق انزذريت  عهى انذزكخ فً ريبضبد انزخظض طزق رذريض  ثيىنىجيب انزيبضخ

 انثالثبء

 و20/12/2022

 انزًزيُبد

 حاألنعبة انظغيز    

 يخ وانًعظكزادانذزكخ انكشف

 األرثعبء

 و21/12/2022
 

 ريبضبد انًضزة كزح انظهخ
  

 انعزوع وانًهزجبَبد عهى انُفض انزيبضي

 انخًيض

 و22/12/2022
  

 رطجيمبد اإلدارح فً ريبضبد انًضزة طزق وثزايج انزذريت انزيبضي رطجيمبد طزق رذريض انزًزيُبد وانجًجبس يجبدئ اإلدظبء  االخزجبراد وانًمبييض 

 انزظىيك فً انًجبل انزيبضي انًيكبَيكب انذيىيخ فً ريبضبد انزخظض اإلطبثبد واإلطعبفبد األونيخ  ثيىنىجيب انزيبضخ طزق رذريض 

 انظجذ

 و31/12/2022
 

 انزيبضبد انًبئيخ كزح انيذ
  عهى انذزكخ  انزذريت انًيذاَي

 األطض انعهًيخ نإلدارح  ضخيجبدئ فظيىنىجيب انزيب

 األدذ

 و1/1/2023
 

 انزًزيُبد

   
رطجيمبد طزق رذريض انزيبضبد 

 انجًبعيخ

 طيكىنىجيخ انزذريت وانًُبفظبد انزيبضيخ
إدارح األسيبد وانًىارد انجشزيخ في 

 انًجبل انزيبضي
 حاألنعبة انظغيز

 اإلطبثبد واإلطعبفبد األونيخ 
 نًعظكزادانذزكخ انكشفيخ وا

 االثُيٍ

 و2/1/2023
 

 كزح انيذ انزيبضبد انًبئيخ
  انزذريت انًيذاَي عهى انذزكخ 

 يجبدئ فظيىنىجيب انزيبضخ األطض انعهًيخ نإلدارح 

 انثالثبء

 و3/1/2023
 

 انزًزيُبد

 حاألنعبة انظغيز انزذريت انًيذاَي انزذريت انًيذاَي انزذريت انًيذاَي  

 نذزكخ انكشفيخ وانًعظكزادا

 األرثعبء

 نًٍ رخهفىا ثعذر يظجك يمجىل يٍ وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة و4/1/2023
 


