
              ahz3مع حتيات                                          التعليم عن بعد - رات املباشرة جلامعة امللك فيصلاحملاضرات واملناقشات والواجبات واحملاض متابعةجدول                                                 

  املادة


 


  في الخانة المناسبة √

١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  
√(   

  
  √عالمة     ضع

√  
           

 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ١الواجب     /  الى    االولى    

                ٢الواجب    / الى    الثانیھ    

                ٣الواجب    / الى    الثالثة    

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ١الواجب    / الى    االولى    

                ٢الواجب    / الى    الثانیھ    

                ٣الواجب    / الى    الثالثة    

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ١الواجب    / الى    االولى    

                ٢الواجب    / الى    الثانیھ    

                ٣الواجب    / الى    الثالثة    

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ١الواجب    / الى    االولى    

                ٢الواجب    / الى    الثانیھ    

                ٣الواجب    / الى    الثالثة    

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ١الواجب    / الى    االولى    

                ٢الواجب    / الى    الثانیھ    

                ٣الواجب    / الى    الثالثة    

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ١الواجب    / الى    االولى    

                ٢الواجب    / الى    الثانیھ    

                ٣الواجب    / الى    الثالثة    

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ١الواجب    / الى    االولى    

                ٢الواجب    / الى    الثانیھ    

                ٣الواجب    / الى    الثالثة    


