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   عًهً حٍىاٌ عًهً َثاخ  تٍى حٍىاٌ تٍى َثاخ  اسى انًمرر

 د. يرفد-د. يًُ  انًحاضر
-ا.د. كارونٍٍ

 د. عثذ انفراذ
   يعًم انُثاخ يعًم انُثاخ 

  انًكاٌ
 -كهٍح انعهىو 

 2يذرج 

  -كهٍح انعهىو

 2يذرج 
   كهٍح انعهىو كهٍح انعهىو 

 

      أصىل انررتٍح  اسى انًمرر

      د/ اًٌاٌ سايً  انًحاضر

      323يذرج انًكاٌ

 

     عهى َفس انًُى   اسى انًمرر

     د. انحسًٍُ عهىاٌ   انًحاضر

       122يذرج   انًكاٌ

 

   ً خٍىعًه  خٍىنىخٍا عايح   اسى انًمرر

   يعًم خٍىنىخٍا  د/عصاو  -ا.د/ دمحم انسٍذ    انًحاضر

   كهٍح انعهىو  1كهٍح انعهىو يذرج    انًكاٌ

 

   عًهً كًٍٍاء عًهً فٍسٌاء 1كًٍٍاء عايح  (2خىاص يادج وتصرٌاخ ) اسى انًمرر

   يعًم انفٍسٌاء م انفٍسٌاءيعً د. انسٍذ عثذ انرحٍى -د.عهثح د.سحر  -ا.د /حسٍٍ يطاوع انًحاضر

   كهٍح انعهىو كهٍح انعهىو 1يذرج   -كهٍح انعهىو 1يذرج  -كهٍح انعهىو  انًكاٌ

 حسثاٌ ) ذفاضم وذكايم(  حمىق إَساٌ   اسى انًمرر
هُذسح 

 ذحهٍهٍح
   أدب أطفال

 انًحاضر
 د. دمحم وانً  

 أ.د/ دمحم دروٌش 
د/ ياٌسح 

 اندُذي 

ٍفح + د/ عثذ أ.د/ دمحم خه

 انغفار 
  

   122يذرج  122يذرج  524يذرج   انًكاٌ
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   ذكُىنىخٍا ذعهٍى  ويسرذ طفمدرايا   ذذرٌس يصغر  اسى انًمرر

   د/ عثذ انحًٍذ دراز  أ.د/ تههىل سانى    لسى انًُاهح  انًحاضر

   323يذرج  323يذرج  يعًم انرذرٌس انًكاٌ

 

   درايا ويسرذ طفم عًهً حٍىاٌ عًهً فٍسٌاء عًهً فٍسٌاء اسى انًمرر

   د. دمحم ذىفٍك يعايم حٍىاٌ  يعايم فٍسٌاء  يعايم فٍسٌاء  انًحاضر

   323يذرج  كهٍح انعهىو  كهٍح انعهىو  كهٍح انعهىو انًكاٌ

 

       اسى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 

       اسى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 

   انذٌٍ ولضاٌا انعصر اراخ ٌذوٌح وفٍُح يه سٍكىنىخٍح انرعهى  ذكُىنىخٍا انرعهٍى )عًهً( اسى انًمرر

   د. ٌسرا + د. عثذ انغفار أ.د/ يصطفى حًسج  د. فاطًح يىسى  لسى انًُاهح  انًحاضر

   122يذرج  122يذرج   122يذرج  يعًم انركُىنىخٍا انًكاٌ

   هُذسح فراغٍح   الفمارٌاخ وحثهٍاخ  فٍسٌاء حرارج وتصرٌاخ  اسى انًمرر

   د/ عصاو خٍر انذٌٍ   د. خٍهاٌ-د. عثذ انفراذ د. احًذ خهف نًحاضرا

   323يذرج    1يذرج  – كهٍح انعهىو  2يذرج  -كهٍح انعهىو انًكاٌ
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 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 انثٍاَاخ انٍىو

 انسثد  

       اسى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

       اسى انًمرر

 انًحاضر
     

 

  انًكاٌ

 االثٍٍُ

      اسى انًمرر

 انًحاضر
 

  

 انًكاٌ
 

كهٍح انعهىو122
2

 
  

 انثالثاء

      اسى انًمرر

      انًحاضر

   524524524 524 انًكاٌ

 األرتعاء

 اسى انًمرر
 

 

   

   انًحاضر

    انًكاٌ

 انخًٍس

   اسى انًمرر

   انًحاضر

   22 انًكاٌ
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     اسى انًمرر

  انًحاضر

323122 انًكاٌ

 

 اسى انًمرر

 انًحاضر

122 انًكاٌ

 

    ى انًمرراس

 انًحاضر

 323 انًكاٌ

 

 اسى انًمرر

 انًحاضر

 انًكاٌ

 

    2 اسى انًمرر

 انًحاضر

  2 2 1 2 انًكاٌ

 اسى انًمرر

 انًحاضر

 انًكاٌ
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    دوال خاصح فً يصر  َظاو انرعهٍى   انًمرر اسى

    د/ شرٌٍ عثذ انسالو  د. يثرون عطٍح   انًحاضر

    ًكرة ان313  انًكاٌ

 

       اسى انًمرر

       انًحاضر

      انًكاٌ

 

   ألعذادَظرٌح ا حسو تريدٍاخ يُطك رٌاضى  سٍكىنىخٍح روي االحرثاخاخ  اسى انًمرر

   د/ عصاو خٍر انذٌٍ  د/ دمحم عثذ انًُعى  د/ َسرٌٍ فىزي    اٌاخ انذيٍري د. انًحاضر

   انًكرة  انًكرة   انًكرة  323 ذرج ي انًكاٌ

 

     طرق احصائٍح (4رٌاضح ذطثٍمٍح ) اسى انًمرر

     د/ خًال ايٍٍ  أ.د/ انسٍذ خراتح  انًحاضر

      328 اعحل انًكرة  انًكاٌ

 

 اسى انًمرر

 انرذرٌة انًٍذاًَ

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

       اسى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 


