الجاهعح االسالهيح – كليح التوريط
قسن التدرية العولي
الفصل األول 1027|1026
جدول تدرية الطالثاخ في صحح الوجتوع هع الوشرف "هحود الٌاجي" هىزعح كالتالي:
ا .الفترج األولي:
2

1
ُْذ أتٕ دًذ
َٓاد َؼيى
رٔزاٌ انخطية
راَيح انػيخ

3
اخالؼ يذطٍ
دػاء ييًح
نيُا ظاْر
َٕر انيازجي
تكٕيٍ أتٕ لًر
ْيا اتٕ زيُح
ٔائهح اتٕ رياظ
االء اتٕ ضانى
أيم صانخ
أياخ انُذال
صاتريٍ أتٕ غمفح
دُاٌ أتٕ دًيذاٌ
ضٕياَح انؼطأَح

اضراء اغتيٕي
اضراء غمٕرج
أياَي ػهي

جًؼيح أرض االَطاٌ غسج
غارع انهثاتيذي تجٕار يمثرج انػيخ
رضٕاٌ

يؤضطح فهططيٍ انًطتمثم
يماتم ديٕاٌ انًٕظفيٍ

4
أيم ػٕدج
أيم انػٕاف
ضاجذج أتٕ صثذح
غيًاء اصهيخ
غيًاء ضهٕخ
ضذي انُالح
يُح هللا انرلة
ْثح لذيخ

جًؼيح انًطتمثم انصذيح
تجٕار انًطتػفي االَذَٔيطي

جًؼيح أرض االَطاٌ
خاَيَٕص تجٕار ٔزارج
انػؤٌٔ االجتًاػيح

 .1الفترج الثاًيح :

أفُاٌ دأد
َٕر دًادج
ٔفاء دجاج
ييطاء اتٕ ػاصي
ضًيح انؼثياخ
رجاء لريمغ
جيٓاٌ انغرج

2
االء اتٕ طير
إَار خهف هللا
ايًاٌ فطيفص
ايُاش ػٕيضح
ضذر انُالح
َٕر اتٕ ػهياٌ
هيالًا دراز
ياضًيٍ اتٕ دراز

1

جًؼيح أرض االَطاٌ غسج
غارع انهثاتيذي تجٕار
يمثرج انػيخ رضٕاٌ

جًؼيح أرض االَطاٌ
خاَيَٕص تجٕار ٔزارج
انػؤٌٔ االجتًاػيح

5
أالء اتٕ يسيذ
ضذر فياض
ضذي دٔيذار
ْذيم جرٔاٌ
نيُا يٕدد
ٔالء اتٕ كًيم
غرٔق غيث
ْثح اتٕ ضًؼاٌ

يؤضطح فهططيٍ انًطتمثم يماتم ديٕاٌ
انًٕظفيٍ

4
االء اتٕ ػًػح
تذٔر انذيري
ػال اتٕ ٔرد
نيُا ػفاَح

3
اضراء دياب
خهٕد كطاب
رٔزياٌ اتٕ دٕيهح
ديُا يطر
ٔالء كالب
يُي اتٕ دًاو
خهٕد صياو

جًؼيح أطفانُا نهصى
تجٕار يطجذ فهططيٍ

جًؼيح انًطتمثم انصذيح
تجٕار انًطتػفي
االَذَٔيطي

6
ريٓاو انجُذي
زيُة اتٕ ْٕيذي
ييرْاٌ اتٕ انمًثس
َٕر يهكح
ُْذ طافع

جًؼيح انذك في انذياج انخظ انػرلي
انًٕاصالخ يتٕفرج يٍ يٕلف انػجاػيح

7
اضالو ادًذ
االء انُجار
االء كالب
ايواى غثش
ضارج ػثذ انثاري
نيُا غمهيّ
يػاػم اتٕ ْجرش
ييرَا كالب

جًؼيح االيم نتأْيم انًؼاليٍ رفح
مصبح خلف محطة العبادلة
واالسطل

 .3الفترج الثالثح:

1
ْثح ضؼٕد
ضُذش انًماديح

جًؼيح أرض االَطاٌ غسج
غارع انهثاتيذي تجٕار
يمثرج انػيخ رضٕاٌ

2
ايم اتٕ درب
ايًاٌ غيخ انؼيذ
ييطاء ضٓير
دػاء انػاػر
ضًيح أتٕ جسر
غيًاء اتٕ صياو
ضًاْر اتٕ ختهح
صاتريٍ اتٕ يغيصة
َرييٍ اتٕ يسٔق
جًؼيح أرض االَطاٌ
خاَيَٕص تجٕار ٔزارج
انػؤٌٔ االجتًاػيح

4
اخالؼ لرياٌ
ديُا اتٕ يؼال
ػال اتٕ يخذج
يُي دهذٕل
نًيا راضي

جًؼيح انٕفاء نرػايح انًطُيٍ انسْراء اخر غارع
االتراج

3
ختاو اتٕ نيهح
رجاء انثطيَٕي
رٔاء رٔيػذ
ضذي ياغي
فذاء دًذيح
نطيفح غثاخ
يي انًثذٕح
يارا دٔاش
جًؼيح انًطتمثم انصذيح
تجٕار انًطتػفي
االَذَٔيطي

5
اضالو انٓطي
فاطًح راضي
يرٔج اتٕ ضٕيرح
َٕرج اتٕ ضٕيرح
ارٔي انخطية
رٔال اتٕ ػسيسج
ْثح اتٕ نٕز
يؤضطح فهططيٍ انًطتمثم يماتم ديٕاٌ انًٕظفيٍ

هالحظاخ :
.2يرجي االلتسام تأهاكي التدرية فهي غير قاتلح للتغيير.
 .1يرجي احعار تطاقح التدرية العولي في جويع أهاكي التدرية.
 . 3االلتسام تسي التدرية العولي كاهال كوا في الوستشفياخ في جويح أرض االًساى وجوعيح الىفاء لرعايح الوسٌيي –
وتاقي االهاكي هثل الجاهعح.
 .4هي لن يجد اسوه هي ظوي االسواء الرجاء هراجعح أ .هحود الٌاجي هثاشرج.
جىال رقن0599444359:
 . 5لالستفسار والتىاصل هع أ .هحود الٌاجي

قسن التدرية العولي

الجاهعح االسالهيح – كليح التوريط
قسن التدرية العولي
الفصل األول 1026|1025
جدول تدرية الطالب في صحح الوجتوع هع الوشرف "هحود الٌاجي" هىزعح كالتالي:
ا .الفترج األولي:
1

2

تالل ضاليح
جٓاد اتٕ ريانح
ػثذهللا اتٕ دطُيٍ
ْاَي انجاجح
يذًذ انُادي

أدًذ انذدِ
يٕضف ػثذ انُثي
أدًذ أدًذ
يذًذ اتٕ انؼيع

انصذح انًذرضيح في ػيادج انذرج
انذكٕييح انػارع انًماتم نًطؼى
انجرجأي في غارع انٕدذج تجٕار
يذرضح فًٓي انجرجأي

5
فراش انػيخ
يذًذ فريج
يذًٕد دػيع
يُٓذ اتٕ ػيطح
َضال انطُاَي

4
يذًذ طثازج
دطٍ صياو
ػثذانردًٍ صياو

جًؼيح انطاليح في غسج
ػًارج انرتيغ خهف ترج
انظافر ػُذ يفترق
انطيراٌ

جًؼيح انًطتمثم
انصذيح
تجٕار انًطتػفي
االَذَٔيطي

3
تراء انخانذي

جًؼيح انطاليح
انػًال تجٕار دٔار
انػيخ زايذ

6
ادًذ دًاد
دطٍ انثػيتي
خانذ انذاج

جًؼيح انطاليح خاَيَٕص
غارع انطالح ضاتما غارع
انفرا

انًركس انٕطُي نهتأْيم
انًجتًؼي يماتم يجًغ
ٔالدج انػفاء

7
أَص اتٕ ػيادج
دطاو اتٕ دطيٍ
ػًر انًجايذج
يذًذ ػصفٕر
يذًذ اتٕ ػُسج
يذًذ يذيي
يذًذ لػطح

جًؼيح االيم نتأْيم

انًؼاليٍ رفح مصبح
خلف محطة العبادلة
واالسطل

 .1الفترج الثاًيح :
1
يذًذ خير انذيٍ
َٓاد تركاخ
ادًذ ػرٔق
يذًذ جثر
يؤيٍ رضٕاٌ
خهيم انذهثي

2
يذًٕد انًُاصرج
زياد اتٕ َايٕش

انصذح انًذرضيح في
ػيادج انذرج انذكٕييح
انػارع انًماتم نًطؼى
انجرجأي في غارع
انٕدذج تجٕار يذرضح
فًٓي انجرجأي

جًؼيح انطاليح في غسج ػًارج
انرتيغ خهف ترج انظافر ػُذ
يفترق انطيراٌ

3
طّ دنٕل

انًركس انٕطُي نهتأْيم
انًجتًؼي يماتم يجًغ ٔالدج
انػفاء

8
دطٍ انخطية
ػثذ انردًٍ رضٕاٌ

جًؼيح انطاليح رفخ
يماتم غركح جٕال

 .3الفترج الثالثح:

2
ضؼيذ انؼُاَي
يرٔاٌ اتٕ ػاتذج
أدًذ اتٕ يؼال
اياد اتٕ ييري
يذًذ انثسو
يٕضف اتٕ طٕاديُح

1
يذًذ جرادج
يذًذ انػياح
اتراْيى دطُيٍ
ػًر جذجٕج

انصذح انًذرضيح في ػيادج
انذرج انذكٕييح انػارع
انًماتم نًطؼى انجرجأي
في غارع انٕدذج تجٕار
يذرضح فًٓي انجرجأي

6
اكرو جًؼح
تياٌ اَصيٕ

جًؼيح انطاليح انػًال
تجٕار دٔار انػيخ زايذ

جًؼيح انٕفاء نرػايح
انًطُيٍ انسْراء اخر
غارع االتراج

7
أدًذ صانخ
أدًذ انٕاني
ايٓاب اتٕ ْالل
نؤي ضٓير
يذًذ انكردي
يذًٕد اتٕ طّ
يٕضف طثاضي
جًؼيح االيم نتأْيم
انًؼاليٍ رفح مصبح

خلف محطة العبادلة
واالسطل

5
فراش اتٕ دطة

4
فراش انتؼثاٌ
يؼار اتٕ صفر

جًؼيح انطاليح
انٕضطي يماتم يركس
انػرطح

8
ػثذ انردًٍ ريذاٌ
يؤيٍ صانذح
يؤيٍ انؼريُي
كًال االغمر

جًؼيح انًطتمثم
انصذيح
تجٕار انًطتػفي
االَذَٔيطي

جًؼيح انطاليح خاَيَٕص
غارع انطالح ضاتما غارع
انفرا

9
اتراْيى انػريف
يذًذ اتٕ فَُٕح

جًؼيح انُصيراخ
نهتذرية ٔانتأْيم
تانمرب يٍ ػيادج
انٕكانح تانُصيراخ

10
اتراْيى انٓثاظ
ٔجذي انجذي

جًؼيح تأْيم انًؼاليٍ
دركيا يماتم يطجذ ػهي
تٍ أي طانة غارع 8

هالحظاخ:
.2يرجي االلتسام تأهاكي التدرية فهي غير قاتلح للتغيير.
 .1يرجي احعار تطاقح التدرية العولي في جويع أهاكي التدرية.
 .3يرجي االلتسام تالسي كاهال في الصحح الودرسيح وجوعيح الىفاء لرعايح الوسٌيي كوا في الوستشفياخ  .وتاقي االهاكي تالسي
الودًي الوٌاسة للتدرية.
جىال رقن0599444359:
 . 4لالستفسار والتىاصل هع أ .هحود الٌاجي
 .5هي لن يجد اسوه هي ظوي االسواء الرجاء هراجعح أ .هحود الٌاجي هثاشرج.

قسن التدرية العولي

