
 املعهد التقني/ بلد   / قسم تقنيات املحاسبة يف  ( /  ول ال األسبوعي )للمرحلة    املحارضات جدول  

 2021/ 2020للعام الدرايس    

 اليوم 
   األول املرحلة  

 الوقت 
الرمز  

 اللكرتون 
 املدرس  املادة 

 األحد 

8.30 idmuxqa عبد الحسني   اقتصاد 
9.30 idmuxqa عبد الحسني    اقتصاد 
10.30 iufhumw  ست ضحى احصاء 
11.30 iufhumw  ست ضحى احصاء 
12.30 ygczuw4  ست هدى محاسبة 

1.30 ygczuw4  ست هدى محاسبة 
    

 الثنـــــــــــــــــــــني 

8.30 iqpmx5b  ست اميان  حقوق 

9.30 iqpmx5b  ست اميان  حقوق 

10.30 soobizt  جهاد حكومية 
11.30 soobizt  جهاد حكومية 
12.30 dd3mstm ست ضحى ادارة 
1.30 dd3mstm ست ضحى ادارة 
    

 الثالثــــــــــــــــــاء 

8.30 xwhjnc6  جهاد قراءات 
9.30 xwhjnc6 جهاد قراءات 
10.30 dd3mstm ست ضحى ادارة 
11.30 ygczuw4  ست هدى محاسبة 
12.30 ygczuw4  ست هدى محاسبة 
1.30 d3rmrpb  /مؤيد  1إنكليزي 
    

 األربــــــــــــــــعاء 

8.30 idmuxqa عبد الحسني   اقتصاد 
9.30 idmuxqa عبد الحسني  اقتصاد 
10.30 yyiuuz5  مؤيد  حاسوب 
11.30 yyiuuz5  مؤيد  حاسوب 
12.30 xwhjnc6  جهاد قراءات 
1.30 xwhjnc6 جهاد  قراءات 
    

 الخميــــــــــــــس 

8.30 soobizt  جهاد حكومية 
9.30 soobizt  جهاد  حكومية 
10.30 ygczuw4  ست هدى محاسبة 
11.30 ygczuw4  ست هدى محاسبة 
12.30 yyiuuz5  مؤيد   حاسوب 
1.30 iufhumw  ست ضحى احصاء 
    

 



 املعهد التقني/ بلد   / قسم تقنيات املحاسبة يف  ( /  الثانية األسبوعي )للمرحلة    املحارضات جدول  

 2021/ 2020للعام الدرايس    

 اليوم 
 املرحلة الثانية 

 املدرس  املادة  القاعة  الوقت 

 األحد 

8.30 jrrvoa2 ست هدى رشكات 
9.30 jrrvoa2 ست هدى رشكات 
10.30 geqpcdt  جهاد متوسطة 
11.30 geqpcdt  جهاد       متوسطة 
12.30 tkyeygn  عبد الحسي  كلفة 
1.30 tkyeygn  عبد الحسي  كلفة 
    

 االثنـــــــــــــــــــــي 

8.30 q7m4cqa  ست اميان  تدقيق 
9.30 q7m4cqa  ست اميان  تدقيق 
10.30 tkyeygn  عبد الحسي  كلفة 
11.30 l7ths5c عبد الحسي   نظام 
12.30 l7ths5c عبد الحسي   نظام 
1.30 37p2gur ست هدى متخصصة 

    

 الثالثــــــــــــــــــاء 

8.30 37p2gur ست هدى متخصصة 
9.30 37p2gur ست هدى متخصصة 
10.30 geqpcdt  جهاد متوسطة 
11.30 geqpcdt  جهاد متوسطة 
12.30 rutkeun  /مؤيد   2حاسوب 

1.30 rutkeun  /مؤيد   2حاسوب 
    

 األربــــــــــــــــعاء 

8.30 37p2gur ست هدى متخصصة 
9.30 37p2gur ست هدى متخصصة 
10.30 l7ths5c  الحسي عبد  نظام 
11.30 l7ths5c  عبد الحسي  نظام 
12.30 bfzdg2l  / مؤيد  2إنكليزي 
1.30    
    

 الخميــــــــــــــس 

8.30 jrrvoa2 ست هدى رشكات 
9.30 jrrvoa2 ست هدى رشكات 
10.30 tkyeygn  عبد الحسي   كلفة 
11.30 tkyeygn  عبد الحسي  كلفة 
12.30 q7m4cqa  ست اميان  تدقيق 
1.30 rutkeun  مؤيد  حاسوب 
    

 



 

  

                                 
 0202/ 0202االولى  المرحلة /الطبٌة التقنٌات لقسم  االسبوعً الجدول الٌوم
 (Aتقنٌات طبٌة مختبرٌة) االحد

 ورود
8,02-22,02  

uh6zez 

 

 (A)طبٌة اجهزة

 غفران
22,02—20,02 

7k7btxq 

 (A)تمرٌض أسس

 كرٌم دكتور
20,02 — 0,02 

3c4ukxo           

 (A) حاسبات

 بان م .م.
0,02—4,02  

2ta4tuv 

 (A)وتشرٌح انسجة

 عماد
4,02—6,02  

roxxlpl 

 (A)نسٌجٌة شرائح

 عماد
6302—8,02  

wyvvgtx 

 (B)مختبرٌة طبٌة تقنٌات االثنٌن

 ورود

8,02-22,02  

uhk6zez 

 (B)طبٌة اجهزة

 غفران

22,02— 20,30    

7kbtxq 

 (B)تمرٌض أسس

 كرٌم دكتور

20,30 —0302 

      3c4ukxo  

 (B) حاسبات

 بان م.م.

0302—4,30  

2ta4tuv 
 

 (B)وتشرٌح انسجة

 عماد

4,02—6,02 

roxxlpl 

 

 (A)دم نقل الثالثاء

 مصطفى
8,02—22,02 

3bhmmpz 

 (A) عامة كٌمٌاء

 كوان
22,02-20,02  

ydscqjg 

 (B)دم نقل

 مصطفى
20,30—  0,02  

3bhmmpz 

 (B) عامة كٌمٌاء

 كوان
0,02- 4,02  

ydscqjg 

 
 (B)نسٌجٌة شرائح

 عماد
4,02—6,02  

wyvvgtx 

 

 مختبرٌة طبٌة تقنٌات االربعاء
 ورود

8,02—9,02  uhk6zez 

 

 عامة كٌمٌاء
 كوان
22,02-20,02  

ydscqjg 

 نسٌجٌة شرائح
 عماد

22,02—22,02  

wyvvgtx 
 

 وتشرٌح انسجة
 عماد

9,02—22,02  

roxxlpl 

 حقوق
 اٌمان
20,02-2,02  

36zfwbt 

 

 اجهزة طبٌة  الخمٌس
 غفران

8,02-9,02 

7k7btxq 

 حاسبات
 م.م. بان

9,02-22,02 

2ta4tuv 
 

 نقل دم
 مصطفى

22,02-22,02  

3bhmmpz 

 اسس تمرٌض
 د.كرٌم

 22,02-20,02 

3c4ukxo 

E 

 مؤٌد

20,02-2,02  

subou4m 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الٌوم

                                  

 0202/0202)النظري +العملً(   الثانية المرحلة/  الطبية التقنيات لقسم  االسبوعي الجدول

 مناعة ومصول االحد
 علً

8,02-22,02 

ti5rinx 
 

 حاسوب
 مؤٌد
22,02-22,02  

Exqf6jd 

 اخالقٌات المهنة
 حٌدرم .م . 
22,02-2,02 

j6yu7ft 

 الدم امراض
 مصطفى

2,02-0,02  

Sfiaa52 

 سرٌرٌة كٌمٌاء
 كوان
0,02-5,02 

5guxgn5 

 فٌروسات االثنٌن
 غفران

8,02—22,02 

subject 
 

 جراثٌم
 علً

22,02—20,02   

6qg7zft 

 طفٌلٌات
 ورود
20,02-0,02 

Oggjcx6 

E 

 مؤٌد
0,02-4,02 

czsowkv 

 

 (A) مجموعة  جراثٌم الثالثاء

 علً
8,02—22,02 

6qg7zft 

    مجموعة    دمامراض 
(A) 

 مصطفى

22,02—20,02 

Sfiaa52 

 (B) مجموعة جراثٌم

 علً
20,02—0,02  

  6qg7zft            

 (B) مجموعة    دمامراض  

 مصطفى
0,02—4,02 

Sfiaa52 

 

 (A) مجموعة     حاسبات االربعاء

 مؤٌد
8,02—22,02 

exqf6jd 

 (A) مجموعة    طفٌلٌات

 ورود
22,02—20,02 

oggjcx6 

 (A) مجموعة  فٌروسات

 غفران
20,02-0,02  

subject 

 (A) مجموعة سرٌرٌة كٌمٌاء

 كوان
0,02—4,02 

5guxgn5 

 (A) مجموعة مناعة

 علً
4,02—6,02  

ti5rinx 
 (B) مجموعة     حاسبات الخمٌس

 مؤٌد
8,02—22,02 

exqf6jd 

 (B) مجموعة     طفٌلٌات

 ورود
22,02---20,02  

oggicx6 

 (B) مجموعة   فٌروسات

 غفران
20,02—0,02  

subject 

 (B) مجموعة سرٌرٌة كٌمٌاء

 كوان
0,02—4,02  

5guxgn5 

 (B) مجموعة   مناعة

 علً
4,02—6,02  

ti5rinx 


