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 م0202/0201انثاٍَ انفصم انذراضٍ:   ((َدهُسَت إأضاضٍ  ))نغت االونً / خذول يساضراث انفرلت
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبُاَاث انُىو

 انطبج  

   1 لىاعذضكشٍ  انرواَت يذخم نهشعر  كخابت عًهٍ اضى انًمرر

   أ/  اًَاٌ َىذ  د/ نادر حلمي  د/ يسًذ داوود ا/اياٍَ عطُت  انًساضر

   013ق  013ق       703ق  يعًم انهغت االَدهُسَت  انًكاٌ

 األزذ

    1 لىاعذ رَاضُاث أصىل انخربُت  انًمرراضى 

    د/ زايذ ابى شرق  د/ ياَطت انشساث  د/ يسًذ هالل  انًساضر

    703ق  703ق  107و  انًكاٌ

 االثٍُُ

 فُسَاء كًُُاء  بُى َباث بُى زُىاٌ  علم نفس النمو  ضكشٍ  انشعر اضى انًمرر

 أ/ َذي بذر انًساضر
د/ يسًذ انغسانٍ + د/ كارونٍُ + د/ ضًُر   د/ انسطٍُُ عهىاٌ 

 انعباضٍ 

د/ عطُت يسًذ + د/ شًُاء 

 ضاليت
د/  –د/ عالء 

 د/ ازًذ  –انطُذ 

د/ ضسر 

 عبُذ 

 0يذرج  -عهىو  0يذرج  –كهُت انعهىو   100يذرج  يعًم انهغت االَدهُسَت  انًكاٌ

 انثالثاء

  يذخم إنً انُمذ  انًهاراث انسركُت َظرٌ  1كخابت   انًهاراث انسركُت َظرٌ  اضى انًمرر

  د/ عصاو راشذ  انًساضر
 د/ زايذ ابى شرق 

 د/ عصاو راشذ 
د/ يُرفج عبذ 

 انرؤف 
 

  707يذرج   701ق 101ق     701ق انًكاٌ

 األربعاء

       اضى انًمرر

       انًساضر

       انًكاٌ

 انخًُص

    زمىق اَطاٌ  انًهاراث انًىضُمُت   اضى انًمرر

    أ.د/ أيم يهراٌ  د/ ازًذ انباز   انًساضر

    405يذرج  113ق   انًكاٌ
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 م0202/0201انثاٍَانفصم انذراضٍ:   ((اَدهُسَت أضاضٍ  ))نغت  انثاَُت/ خذول يساضراث انفرلت
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبُاَاث انُىو

 انطبج  

   1حكُىنىخُا حعهُى  درايا ويطرذ انطفم  لىاعذ  انشعر   اضى انًمرر

   د/عبذ انسًُذدراز أ.د/ بههىل ضانى  د/ انطُذة كًال  د/ يسًذ داوود  انًساضر

    707و  707يذرج  713لاعت  707يذرج  انًكاٌ

 األزذ

  لراءة  درايا ويطرذ طفم ضكشٍ حرخًت  ضكشٍ لىاعذ  اضى انًمرر

  د/ انطُذة كًال  د/ يسًذ حىفُك  لطى انهغت االَدهُسَت  أ/ اًَاٌ َطرٌ   انًساضر

   100يذرج  707 ذرج ي يعًم انهغت اإلَدهُسَت يعًم انهغت اإلَدهُسَت  انًكاٌ

 االثٍُُ

  يسادثت  انذٍَ ولضاَا انعصر حذرَص يصغر ضكشٍ ضُكىنىخُت انخعهى   اضى انًمرر

  د/ ابخطاو انشمرفٍ  أ.د/ يسًذ خهُفت + د/يسًذ انُدار  لطى انًُاهح  لطى عهى انُفص   انًساضر

  100يذرج  100يذرج  يعًم انخذرَص  يعًم عهى انُفص   انًكاٌ

 انثالثاء

    لراءة عًهٍ َمذ حرخًت إنً االَدهُسَت اضى انًمرر

    أ/ اًَاٌ َطرٌ  د/ يُرفج عبذ انرؤف  د/ َهاد انبسُرٌ  انًساضر

    يعًم انهغت اإلَدهُسَت 101ق  101لاعت  انًكاٌ

 األربعاء

    يهاراث َذوَت وفُُت ضُكىنىخُت انخعهى  ضكشٍ حكُىنىخُا انخعهى  اضى انًمرر

    أ.د/ يصطفً زًسة د/ فاطًت يىضً  لطى انًُاهح  انًساضر

    100يذرج   100يذرج  يعًم انخكُىنىخُا  انًكاٌ

 انخًُص

       اضى انًمرر

       انًساضر

       انًكاٌ
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 م0202/0201انثاٍَ انفصم انذراضٍ:   ((اَدهُسَت أضاضٍ  ))نغت انثانثت  / خذول يساضراث انفرلت
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبُاَاث انُىو

 انطبج  

  7كخابت  حرخًت عًهٍ  7حرخًت  نغىَاث حطبُمُت  حطبُماث شعر اضى انًمرر

  د/ َادر زهًٍ  أ/ َذىبذر  د/ َطرَت انهًشرٌ  د/ َطرَت انهًشرٌ  أ/ ايم انًسًذٌ  انًساضر

   707يذرج  يعًم انهغت االَدهُسَت   107ق  107ق  يعًم انهغت االَدهُسَت  انًكاٌ

 األزذ

   يذخم نهغىَاث انعايت  شعر َمذ  ضكشٍ انفروق انفردَت  اضى انًمرر

   د/ انطُذة كًال  د/ يسًذ داوود  د/ ابخطاو انشمرفٍ  لطى عهى انُفص  انًساضر

   102لاعت  013ق  113لاعت  يعًم عهى انُفص  انًكاٌ

 االثٍُُ

 اضى انًمرر

 انًُذاٍَ انخذرَب 
    

     انًساضر

     انًكاٌ

 انثالثاء

   حطىر انفكر انخربىٌ  ثمافٍ اخخُارٌ  ريمر حعهُى انكبار  انفروق انفردَت وانمُاش  اضى انًمرر

   د/ أيم خاد   د/ يسًذ زدازٌ  د/غادة عبذ انطالو  د/ ضهاو انطارٌ  د/ يًُ عًارة  انًساضر

    405يذرج   405يذرج  405يذرج    405يذرج  انًكاٌ

 األربعاء

       اضى انًمرر

       انًساضر

       انًكاٌ

 انخًُص

    يىروفىنىخٍ  كخابت عًهٍ َمذ عًهٍ  اضى انًمرر

    د/ َهاد انبسُرٌ  أ/ والء انسُفٍ  أ/ هُذ انكفافٍ  انًساضر

     102ق  يعًم انهغت االَدهُسَت  يعًم انهغت االَدهُسَت  انًكاٌ

  ي وعلميفلسفا التربية الصحية  أو تفكير واحدا فقط إما ياختيارثقافيا ملحوظة : على الطالب ان يختار مقرر 
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 م0202/0201انثاٍَ انفصم انذراضٍ:   ((اَدهُسَت أضاضٍ  ))نغت نرابعت ا/ خذول يساضراث انفرلت
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبُاَاث انُىو

 انطبج  

  اضهىبُاث  عًهٍ حطبُماث نغىَت عًهٍ حسهُم اخطاء  َظاو انخعهُى فٍ يصر  شعر حطبُماث اضى انًمرر

  أ/ اًَاٌ َطرٌ  أ/ نًُاء ضعذ  د/ زايذ ابى شرق  د/يصطفً ايٍُ  أ/ ازًذ ضالو انًساضر

  يعًم انهغت االَدهُسَت  يعًم انهغت االَدهُسَت  102ق  405 ذرجي يعًم انهغت االَدهُسَت  انًكاٌ

 األزذ

   5ضكشٍ كخابت  طرق حذرَص روٌ االزخُاخاث  ضكشٍ حرخًت عًهٍ  5حرخًت  شعر اضى انًمرر

  أ/ بطًت صانر  د/ خًال يُصىر  أ/  نًُاء ضعذ  د/ َهاد انبسُرٌ  د/ يسًذ داوود  انًساضر

  يعًم انهغت االَدهُسَت   100يذرج    107ق  107ق  013ق  انًكاٌ

 االثٍُُ

  حسهُم  عًهٍ   5كخابت حطبُماث نغىَت  أضهىبُاث  ضُكىنىخُت روٌ االزخُاخاث  اضى انًمرر

  أ/ نًُاء ضعذ  د/ يُرفج خابر  د/ َطرَت انهًشرٌ  د/ انطُذة كًال  د/ رشا انًذبىنٍ  انًساضر

  يعًم انهغت االَدهُسَت  013ق  013لاعت  013لاعت   707يذرج   انًكاٌ

 انثالثاء

       اضى انًمرر

       انًساضر

       انًكاٌ

 األربعاء

 اضى انًمرر

 انخذرَب انًُذاًَ

   

    انًساضر

    انًكاٌ

 انخًُص

       اضى انًمرر

       انًساضر

       انًكاٌ

 
 

 

 


