
 2018/2019 الثانيلفصل الدراسي ل اإلمتحانات النهائيةجدول 
 (كمية العموم)

 ZUQP12F001            00:      اإلصدار 2009حزيران 24:تاريخ اإلصدار 
 

 القبعخ هذرش الوبدح عذد الطالة الشعجخ وقذ االهزحبى الُىم والزبرَخ الوبدح

  ة9 فزحٍ الحطبة  45 1 9:15 – 8:00  األحذ25/8/2019 حبضىة اضزذراكٍ

       

 هكزت غرَت هىضً .د 3 1 10:30 – 8:30  اإلثٌُي2019/ 8 / 26 اإلحصبء الرَبضٍ

 30 1 3:30 – 1:30  اإلثٌُي2019/ 8 / 26 الجرهجخ الرَبضُخ

رضىاى اثى .د

 قذَرٌ 
  ة326

 3:30 – 1:30  اإلثٌُي2019/ 8 / 26 1الزحلُل العذدٌ 

1 37 

  ة240 أحوذ قسع .د

2 23 

  ة305 رَبض الوشبرفخ .د 24 1 3:30 – 1:30  اإلثٌُي2019/ 8 / 26 الذوائر الكهرثبئُخ

       

 10:30 – 8:30   الثالثبء27/8/2019 2الزفبضل والزكبهل 

1 34 

  ة135 اضبهخ عجبثٌخ .د

2 37 

  ة304 اثراهُن غجبر .د 10 1 10:30 – 8:30   الثالثبء27/8/2019 فُسَبء األهىاج واإلهزسازاد



 2018/2019 الثانيلفصل الدراسي ل اإلمتحانات النهائيةجدول 
 (كمية العموم)

 ZUQP12F001            00:      اإلصدار 2009حزيران 24:تاريخ اإلصدار 
 

  ة9 ضبهٍ العلٍ . د.أ 71 1 10:30 – 9:30   الثالثبء27/8/2019 الثقبفخ العلوُخ

  ة116 رَبض الوشبرفخ .د 27 1 12:00 – 11:00   الثالثبء27/8/2019 هجبدئ علن الفلك

 1:00 – 11:00   الثالثبء27/8/2019 2الكُوُبء العبهخ 
1 28 

  هـ315 اٌَبش رضىاى .م
2 23 

  ة226 اثراهُن غجبر .د 40 1 1:00 – 11:00   الثالثبء27/8/2019 2الفُسَبء العبهخ 

  ة305 راًُب ضعبدح .د 14 1 1:00 – 11:00   الثالثبء27/8/2019 2الججر الخطٍ 

 27 1 3:30 – 1:30   الثالثبء27/8/2019 الهٌذضخ اإلقلُذَخ
رضىاى اثى .د

 قذَرٌ 
  ة303

       

 االء لعوُرَُي .م 82 1 9:30 – 8:30  األرثعبء8/2019/ 28 هجبدئ علن الجُئخ

  ة9

  ة10

 االء لعوُرَُي.م 28 1 10:30 – 8:30  األرثعبء8/2019/ 28 1العلىم الحُبح العبهخ 

  ة 239

 رَبض الوشبرفخ .د 21 1 10:30 – 8:30  األرثعبء8/2019/ 28 1الوُكبًُكب الكالضُكُخ 

 1:00 – 11:00  األرثعبء8/2019/ 28 اإلحصبء واإلحزوبالد

 ًبصر السهظ.د 28 1

  ة239
 اضبهخ عجبثٌخ .د 24 2



 2018/2019 الثانيلفصل الدراسي ل اإلمتحانات النهائيةجدول 
 (كمية العموم)

 ZUQP12F001            00:      اإلصدار 2009حزيران 24:تاريخ اإلصدار 
 

  ة307 غرَت هىضً .د 21 1 1:00 – 11:00  األرثعبء8/2019/ 28 ربرَخ الرَبضُبد

 راًُب ضعبدح .د 17 1 3:30 – 1:30  األرثعبء8/2019/ 28 3الزفبضل والزكبهل 

 غرَت هىضً .د 13 1 3:30 – 1:30  األرثعبء8/2019/ 28 رحلُل الوزجهبد  ة 226

 أحوذ قسع .د 13 1 3:30 – 1:30  األرثعبء8/2019/ 28 ثرهجُبد رَبضُخ

 199 1,2 2:30 – 1:30  األرثعبء8/2019/ 28 اإلضعبفبد األولُخ
 هبلك الطرَفٍ .م

 هحوذ الحطجبى .م

 ة9

  ة10

  ة116

  أ117

  أ116

  ة327 عجذ الخبلق دردش .د 12 1 3:30 – 1:30  األرثعبء8/2019/ 28 الكُوُبء العضىَخ

       

 هبلك الطرَفٍ .م 99 1 10:30 – 9:30  الخوُص2019 /29/8 هجبدئ الصحخ العبهخ

  ة116

  ة10

 10:30 -8:30  الخوُص2019 /29/8 1الكُوُبء العبهخ 

 عجذ الخبلق دردش .د 36 1

  ة305
 هذي الوصرٌ .م 9 2

  ة307 االء لعوُرَُي .م 16 1 10:30 -8:30  الخوُص2019 /29/8 2العلىم الحُبح العبهخ 



 2018/2019 الثانيلفصل الدراسي ل اإلمتحانات النهائيةجدول 
 (كمية العموم)

 ZUQP12F001            00:      اإلصدار 2009حزيران 24:تاريخ اإلصدار 
 

 

 

 

 غرَت هىضً .د 12 1 10:30 -8:30  الخوُص2019 /29/8 2هىضىعبد خبصخ 

  ة326

 راًُب ضعبدح .د 14 1 10:30 -8:30  الخوُص2019 /29/8 1الوعبدالد الزفبضلُخ العبدَخ

 1:00 – 11:00  الخوُص2019 /29/8 1الججر الخطٍ 
 ة240 علُبء ثرقبى .د 80 1

 جوُلخ جىدد .د 23 2

  ة226
 ًبصر السهظ .د 20 1 1:00 – 11:00  الخوُص2019 /29/8 1الزفبضل والزكبهل 

 200 1.2.3 2:30 – 1:30  الخوُص2019 /29/8 ههبراد حبضىة
 فزحٍ الحطبة .م

 ضهبم حُوىر .م

  ة9

  ة10

  ة116

  أ117

  أ116

 جوُلخ جىدد .د 19 1 3:30 – 1:30  الخوُص2019 /29/8 الزحلُل العقذٌ

  ة305

 اثراهُن غجبر .د 10 1 3:30 – 1:30  الخوُص2019 /29/8 2الٌظرَخ الكهروهغٌبطُطُخ 


