
   2020- 2019نهؼبو انذراطٙ انذٔر األٔل ) انذراطبد انؼهٛب (  -جذٔل االيزحبَبد انُٓبئٛخ انكٕرص انثبَٙ 
 انًبجظزٛز طزائك انزذرٚض  انذكزٕراِ طزائك انزذرٚض  انًبجظزٛز ػهى انُفض  انززثٕ٘ انذكزٕراِ ػهى انُفض انززٕٚ٘ انزبرٚخ انٕٛو 

 )يمبطخ(+ فهظفخ انززثٛخ  َظزٚبد انزؼهى   14/6 االحذ

  أخاللٛبد يُٓخ انزذرٚض  كزبثخ ثحث ٔاطزالل  15/6 االثٍُٛ

  انهغخ اإلَكهٛشٚخ  )يمبطخ(+ رؼهٛى انزفكٛز  16/6 انثالثبء

  ارجبْبد حذٚثخ  رؼهٛى ٔرؼهى 17/6 األرثؼبء

 ثحث ٔاطزالل  اطزالل كزبثخ ثحث  18/6 انخًٛض

  يٓبراد انزذرٚض  َظزٚبد انمٛبص 20/6 انظجذ

 اخزجبراد رحظٛهٛخ  )يمبطخ(+ ػهى انُفض انًؼزفٙ  21/6 االحذ

  يبدح رخظظٛخ  رظًٛى رجزٚجٙ 22/6 االثٍُٛ

 )يمبطخ(+ذراطٛخ انًُبْج ثُبء ان  انهغخ اإلَكهٛشٚخ   23/6 انثالثبء

  انهغخ اإلَكهٛشٚخ  دراطبد يزمذيخ فٙ انذافؼٛخ 24/6 األرثؼبء

 )يمبطخ(+ ارجبْبد حذٚثخ  )يمبطخ(+طزائك انزذرٚض انجبيؼٙ  25/6 انخًٛض

  رظًٛى رجزٚجٙ   27/6 انظجذ

 )يمبطخ(+ػهى َفض رزثٕ٘  رخظظٛخ   انهغخ اإلَكهٛشٚخ 28/6 االحذ

     29/6 االثٍُٛ

 االخزظبطبد االخزٖ رخظظٛخ    30/6 انثالثبء

     1/7 األرثؼبء

     2/7 انخًٛض

 -االيزحبَٛخ :انزؼهًٛبد 
 انؼبشزح طجبحب ُٔٚزٓٙ انظبػخ انٕاحذح ظٓزا.انظبػخ   ٚجذأ االيزحبٌ االنكززَٔٙ – 1 

 . ٌ االنكززَٔٙ ثبطزخذاو ثزَبيج  كٕكم كالص رٔوٚزى أداء االيزحب – 2

 انزطًٙ نهطبنت حظزا انًزضًٍ طٕرح انطبنت ٔثبالطى انثالثٙ انظزٚح. ٚكٌٕ انذخٕل نهًُظخ االنكززَٔٛخ ػجز االيٛم -3

انزٛبر انكٓزثبئٙ أٔ ضؼف شجكخ االَززَذ ٚظزؼذ انطبنت ناليزحبٌ يٍ خالل رٓٛئخ كبفخ انًظزهشيبد انضزٔرٚخ ألدائّ انكززَٔٛب ً )جٓبس انحبطٕة ٔاالَززَذ جٓبس ٚحٕل دٌٔ اَمطبع  -4

 ًب اٌ انكهٛخ  ٔانمظى غٛز يظؤٔالٌ ػٍ أ٘ خهم ٕٚاجّ انطبنت ٚزؼهك ثبَمطبع انزٛبر انكٓزثبئٙ أٔ اَمطبع شجكخ انُذ ٔضؼفٓب .ٔثذٚم فٙ حبل اَمطبػٓب ( ػه

 .ٚجت ػهٗ انطبنت فزح كبيزح انحبطٕة طٛهخ يذح االيزحبٌ ٔٚجت اررذاء انش٘ انزطًٙ اثُبء االيزحبٌ ٔانجهٕص فٙ يكبٌ خبص ٔيُؼشل ٔيٓٛأ ناليزحبٌ .-5

 ا٘ شٙء يخبنف نًب ٔرد أػالِ ٚؼزجز رمظٛز يٍ انطبنت أٔ أ٘ يحبٔنخ نهغش ٚحبطت ػهّٛ انطبنت . -6

رزضًٍ)االطى انثالثٙ نهطبنت ٔانزخظض ٔانذراطخ ٔانًبدح ٔربرٚخ االيزحبٌ ٔانظبػخ ٔػذد األٔراق       A4ثًب ٚخض األطئهخ انزٙ رزطهت إجبثخ رحزٚزٚخ ٚجت رجٓٛش أٔراق  -7

ٙ أطفم جًٛغ األٔراق يغ اخذ ركٌٕ فٙ انشأٚخ انؼهٛب نكم ٔرلخ ايزحبَٛخ ٔثشكم يزرت ٚظٓم لظٓب ػُذ انزظحٛح .يغ انزأكٛذ ػهٗ كزبثخ انظؤال ٔرلًخ ٔضغ رظهظم رلًٙ فانًزطهخ (ٔ

 ٔركٌٕ اإلجبثخ فٛٓب ثخظ انٛذ ٔثبنٌٕ األسرق ٔنٛض طجبػخ . طٕرح ٔاضحخ نٓب ػُذ ارطبنٓب.

 

 أ.و.د خبنذ احًذ جبطى                                                                                                                                                                   

 رئٛض لظى انؼهٕو انززثٕٚخ ٔانُفظٛخ 

                                                                                                                                                        /5 /2020  

 



 التكميلي ر( الدو8102/8102)للعام الدراسي دول االمتحانات النهائية ج

 انًزحهخ انثبنثخ انًزحهخ انثبَٛخ انًزحهخ األٔنٗ انزبرٚخ انٕٛو

 االرشبد انززثٕ٘ َفض انًُٕػهى  حبطجبد 14/6 االحذ

    15/6 االثٍُٛ

 يُٓج ثحث انهغخ انؼزثٛخ انهغخ انؼزثٛخ 16/6 انثالثبء

    17/6 األرثؼبء

 انززثٛخ انًمبرَخ ػهى انُفض انززثٕ٘ انفزٔق انفزدٚخ 18/6 انخًٛض

    20/6 انظجذ

 ػهى انُفض انزجزٚجٙ انًُٓج ٔانكزبة انًذرطٙ  21/6 االحذ

    22/6 االثٍُٛ

 ػهى انُفض انشخظٛخ  ػهى انُفض االجزًبػٙ  23/6 انثالثبء

    24/6 األرثؼبء

 فظٕٛنٕجٙ حبطجبد  25/6 انخًٛض

 اإلَكهٛشٚخانهغخ  االحظبء  27/6 انظجذ

    28/6 االحذ

 طزائك انزذرٚض   29/6 االثٍُٛ

    30/6 انثالثبء

    1/7 األرثؼبء

 -انزؼهًٛبد االيزحبَٛخ :
 انؼبشزح طجبحب ُٔٚزٓٙ انظبػخ انٕاحذح ظٓزا.انظبػخ   ٚجذأ االيزحبٌ االنكززَٔٙ – 1 

 . كٕكم كالص رٔوٚزى أداء االيزحبٌ االنكززَٔٙ ثبطزخذاو ثزَبيج  – 2

 ٚكٌٕ انذخٕل نهًُظخ االنكززَٔٛخ ػجز االيٛم انزطًٙ نهطبنت حظزا انًزضًٍ طٕرح انطبنت ٔثبالطى انثالثٙ انظزٚح. -3

انزٛبر انكٓزثبئٙ أٔ ضؼف شجكخ االَززَذ ٚظزؼذ انطبنت ناليزحبٌ يٍ خالل رٓٛئخ كبفخ انًظزهشيبد انضزٔرٚخ ألدائّ انكززَٔٛب ً )جٓبس انحبطٕة ٔاالَززَذ جٓبس ٚحٕل دٌٔ اَمطبع  -4

 َمطبع انزٛبر انكٓزثبئٙ أٔ اَمطبع شجكخ انُذ ٔضؼفٓب .ٔثذٚم فٙ حبل اَمطبػٓب ( ػهًب اٌ انكهٛخ  ٔانمظى غٛز يظؤٔالٌ ػٍ أ٘ خهم ٕٚاجّ انطبنت ٚزؼهك ثب

 .ٚجت ػهٗ انطبنت فزح كبيزح انحبطٕة طٛهخ يذح االيزحبٌ ٔٚجت اررذاء انش٘ انزطًٙ اثُبء االيزحبٌ ٔانجهٕص فٙ يكبٌ خبص ٔيُؼشل ٔيٓٛأ ناليزحبٌ .-5

 غش ٚحبطت ػهّٛ انطبنت .ا٘ شٙء يخبنف نًب ٔرد أػالِ ٚؼزجز رمظٛز يٍ انطبنت أٔ أ٘ يحبٔنخ نه -6

رزضًٍ)االطى انثالثٙ نهطبنت ٔانزخظض ٔانذراطخ ٔانًبدح ٔربرٚخ االيزحبٌ ٔانظبػخ ٔػذد األٔراق       A4ثًب ٚخض األطئهخ انزٙ رزطهت إجبثخ رحزٚزٚخ ٚجت رجٓٛش أٔراق  -7

ٔثشكم يزرت ٚظٓم لظٓب ػُذ انزظحٛح .يغ انزأكٛذ ػهٗ كزبثخ انظؤال ٔرلًخ ٔضغ رظهظم رلًٙ فٙ أطفم جًٛغ األٔراق يغ اخذ  انًزطهخ (ٔركٌٕ فٙ انشأٚخ انؼهٛب نكم ٔرلخ ايزحبَٛخ

 ٔركٌٕ اإلجبثخ فٛٓب ثخظ انٛذ ٔثبنٌٕ األسرق ٔنٛض طجبػخ . طٕرح ٔاضحخ نٓب ػُذ ارطبنٓب.

 

 أ.و.د خبنذ احًذ جبطى                                                                                                                                                                   

 رئٛض لظى انؼهٕو انززثٕٚخ ٔانُفظٛخ 

                                                                                                                                                        /5 /2020 


