
 

عذد الطلبتالوبدةالورحلتالذراستالقسنالىقجالخبرٌخالٍىمالكلٍتث
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إلكخروًً
رابظ كىكل هٍج الصفاسن الصف االلكخروًً

حضىري83الكٍوٍبء العضىبت الزبًٍتالصببحٍتالكٍوٍبءص 12/6/202209:00االحذالعلىم

حضىري125الكٍوٍبء العضىبت الزبًٍتالوسبئٍتالكٍوٍبءص 12/6/202209:00االحذالعلىم

حضىري62ححلٍل الً الرابعتالصببحٍتالكٍوٍبءص 12/6/202209:00االحذالعلىم

حضىري72ححلٍل الً الرابعتالوسبئٍتالكٍوٍبءص 12/6/202209:00االحذالعلىم

حضىري57الكٍوٍبء الالعضىبت االولىالصببحٍتالكٍوٍبءص 13/6/202209:00االرٌٍيالعلىم

حضىري59الكٍوٍبء الالعضىبت االولىالوسبئٍتالكٍوٍبءص 13/6/202209:00االرٌٍيالعلىم

حضىري89الكٍوٍبء الحٍبحٍت الزبلزتالصببحٍتالكٍوٍبءص 13/6/202209:00االرٌٍيالعلىم

حضىري83الكٍوٍبء الفٍسٌبوٌتالزبًٍتالصببحٍتالكٍوٍبءص 14/6/202209:00الزالربءالعلىم

حضىري125الكٍوٍبء الفٍسٌبوٌتالزبًٍتالوسبئٍتالكٍوٍبءص 14/6/202209:00الزالربءالعلىم

حضىري62حشخٍض عضىيالرابعتالصببحٍتالكٍوٍبءص 14/6/202209:00الزالربءالعلىم

حضىري72حشخٍض عضىيالرابعتالوسبئٍتالكٍوٍبءص 14/6/202209:00الزالربءالعلىم

حضىري57الكٍوٍبء الخحلٍلٍت االولى الصببحٍت الكٍوٍبء ص 15/6/202209:00االربعبء العلىم

حضىري56الكٍوٍبء الخحلٍلٍت االولى الوسبئٍتالكٍوٍبء ص 15/6/202209:00االربعبء العلىم

حضىري89الكٍوٍبء الالعضىبت الزبلزتالصببحٍت الكٍوٍبء ص 15/6/202209:00االربعبء العلىم

حضىري83الكٍوٍبء الخحلٍلٍتالزبًٍتالصببحٍتالكٍوٍبءص 16/6/202209:00الخوٍسالعلىم

حضىري125الكٍوٍبء الخحلٍلٍتالزبًٍتالوسبئٍتالكٍوٍبءص 16/6/202209:00الخوٍسالعلىم

حضىري62كن واطٍبفالرابعتالصببحٍتالكٍوٍبءص 16/6/202209:00الخوٍسالعلىم

حضىري72كن واطٍبفالرابعتالوسبئٍتالكٍوٍبءص 16/6/202209:00الخوٍسالعلىم

https://meet.google.com/tyr-ambi-ynaالفٍسٌبء/ االهخحبى الٌهبئً الكخرو56ًًالفٍسٌبءاالولى الصببحٍت الكٍوٍبء ص 18/6/202209:00السبجالعلىم

https://meet.google.com/prf-prgx-qbyالفٍسٌبء/ االهخحبى الٌهبئً الٌظريالكخرو54ًًالفٍسٌبءاالولى الوسبئٍتالكٍوٍبء ص 18/6/202209:00السبجالعلىم

https://meet.google.com/baj-wfhy-bbzالحبسببث/ االهخحبى الٌهبئً الكخرو56ًًالحبسببثاالولىالصببحٍتالكٍوٍبءص 19/6/202209:00االحذالعلىم

https://meet.google.com/cne-htnv-khvالحبسببث/االهخحبى الٌهبئً الٌظري الكخرو54ًًالحبسببثاالولىالوسبئٍتالكٍوٍبءص 19/6/202209:00االحذالعلىم

حضىري87الكٍوٍبء العضىٌتالزبلزتالصببحٍتالكٍوٍبءص 19/6/202209:00االحذالعلىم

https://meet.google.com/phu-yieo-memعلن االرض/االهخحبى الٌهبئً الكخرو56ًًعلن االرضاالولىالصببحٍتالكٍوٍبءص 20/6/202209:00االرٌٍيالعلىم

https://meet.google.com/wzh-mttr-egnعلن االرض/االهخحبى الٌهبئً الٌظري الكخرو54ًًعلن االرضاالولىالوسبئٍتالكٍوٍبءص 20/6/202209:00االرٌٍيالعلىم

حضىري83الكٍوٍبء الالعضىبت الزبًٍتالصببحٍتالكٍوٍبءص 20/6/202209:00االرٌٍيالعلىم

حضىري125الكٍوٍبء الالعضىبت الزبًٍتالوسبئٍتالكٍوٍبءص 20/6/202209:00االرٌٍيالعلىم

حضىري66الكٍوٍبء الحٍبحٍت الرابعتالصببحٍتالكٍوٍبءص 20/6/202209:00االرٌٍيالعلىم

حضىري72الكٍوٍبء الحٍبحٍت الرابعتالوسبئٍتالكٍوٍبءص 20/6/202209:00االرٌٍيالعلىم

https://meet.google.com/hfx-rkus-ygfاللغت العربٍت/االهخحبى الٌهبئً الكخرو56ًًاللغت العربٍتاالولىالصببحٍتالكٍوٍبءص 21/6/202209:00الزالربءالعلىم

https://meet.google.com/pbf-nexz-fhdاللغت العربٍت/ االهخحبى الٌهبئً الٌظريالكخرو54ًًاللغت العربٍتاالولىالوسبئٍتالكٍوٍبءص 21/6/202209:00الزالربءالعلىم

حضىري87الكٍوٍبء الفٍسٌبوٌتالزبلزتالصببحٍتالكٍوٍبءص 21/6/202209:00الزالربءالعلىم

https://meet.google.com/vuq-fyzt-cwgاللغت االًكلٍسٌت/االهخحبى الٌهبئً الكخرو56ًًاللغت االًكلٍسٌتاالولى الصببحٍت الكٍوٍبء ص 22/6/202209:00االربعبء العلىم

https://meet.google.com/qwn-jpia-yauاللغت االًكلٍسٌت/ االهخحبى الٌهبئً الٌظري الكخرو54ًًاللغت االًكلٍسٌتاالولى الوسبئٍتالكٍوٍبء ص 22/6/202209:00االربعبء العلىم

https://meet.google.com/hgn-zwmz-ktuالحبسببث/ االهخحبى الٌهبئً الكخرو83ًًالحبسببثالزبًٍت الصببحٍت الكٍوٍبء ص 22/6/202209:00االربعبء العلىم

https://meet.google.com/mzs-asmn-qgwالحبسببث/االهخحبى الٌهبئً الٌظري الكخرو125ًًالحبسببثالزبًٍت الوسبئٍتالكٍوٍبء ص 22/6/202209:00االربعبء العلىم
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حضىري62الكٍوٍبء الصٌبعٍتالرابعتالصببحٍت الكٍوٍبء ص 22/6/202209:00االربعبء العلىم

حضىري72الكٍوٍبء الصٌبعٍتالرابعتالوسبئٍتالكٍوٍبء ص 22/6/202209:00االربعبء العلىم

https://meet.google.com/mbg-jias-nzpحقىق اًسبى/االهخحبى الٌظري الكخرو56ًًحقىق االًسبىاالولىالصببحٍتالكٍوٍبءص 23/6/202209:00الخوٍسالعلىم

https://meet.google.com/kwy-wgry-jrvحقىق اًسبى/االهخحبى الٌظري الكخرو54ًًحقىق االًسبىاالولىالوسبئٍتالكٍوٍبءص 23/6/202209:00الخوٍسالعلىم

https://meet.google.com/wkm-ckfx-fetالرٌبضٍبث/االهخحبى الٌهبئً الكخرو83ًًالرٌبضٍبثالزبًٍتالصببحٍتالكٍوٍبءص 23/6/202209:00الخوٍسالعلىم

https://meet.google.com/dow-doxf-tcdالرٌبضٍبث/االهخحبى الٌهبئً الكخرو125ًًالرٌبضٍبثالزبًٍتالوسبئٍتالكٍوٍبءص 23/6/202209:00الخوٍسالعلىم

حضىري87الكٍوٍبء الصٌبعٍتالزبلزتالصببحٍتالكٍوٍبءص 23/6/202209:00الخوٍسالعلىم

https://meet.google.com/ewp-xxwm-msnالرٌبضٍبث/االهخحبى الٌهبئً الكخرو56ًًالرٌبضٍبثاالولى الصببحٍت الكٍوٍبء ص 25/6/202209:00السبجالعلىم

https://meet.google.com/put-ctqv-oqsالرٌبضٍبث/ االهخحبى الٌهبئً الكخرو55ًًالرٌبضٍبثاالولى الوسبئٍتالكٍوٍبء ص 25/6/202209:00السبجالعلىم

حضىري87الصٍذالًٍتالزبلزتالصببحٍت الكٍوٍبء ص 26/6/202209:00االحذالعلىم

حضىري62الكٍوٍبء السرٌرٌتالرابعتالصببحٍت الكٍوٍبء ص 26/6/202209:00االحذالعلىم

حضىري72الكٍوٍبء السرٌرٌتالرابعتالوسبئٍتالكٍوٍبء ص 26/6/202209:00االحذالعلىم

https://meet.google.com/mxs-gkzn-nzkاالهخحبى الٌهبئً/الخلىد البٍئً الكخرو87ًًحلىدالزبلزتالصببحٍتالكٍوٍبءص 27/6/202209:00االرٌٍيالعلىم

حضىري62هرهىًبثالرابعتالصببحٍتالكٍوٍبءص 28/6/202209:00الزالربءالعلىم

حضىري72هرهىًبثالرابعتالوسبئٍتالكٍوٍبءص 28/6/202209:00الزالربءالعلىم


