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 م0202/0201 .انثبًَ انفصم انذراضً:   ((نغخ عرثٍخ)) أضبضً   األونى  / خذول يسبضراد انفرلخ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍىو

 انطجذ  

    لىاعذ اإليالء  يهبراد نغىٌخ  َسى وصرف ى انًمرراض

    د/ ايبًَ عجذ انكرٌى  د/ ثطًٍخ ازًذ  د/ ايبًَ عجذ انكرٌى  انًسبضر

    101ق  101ق   101ق  انًكبٌ

 األزذ

     َسى وصرف اصىل انزرثٍخ  اضى انًمرر

     د/ يسًذ رشبد  د/ يسًذ هالل  انًسبضر

     002ق  101يذرج   انًكبٌ

 االثٍٍُ

 فٍسٌبء كًٍٍبء  ثٍى َجبد  ثٍُى زٍىاٌ   عهى َفص ًَى   اضى انًمرر

  د/ انسطًٍُ عهىاٌ   انًسبضر
د/ يسًذ انغسانً + د/ كبرونٍٍ + د/ ضًٍر 

 انعجبضً 

د/ عطٍخ يسًذ + د/ شًٍبء 

 ضاليخ
د/  –د/ عالء 

د/  –انطٍذ 

 ازًذ 

د/ ضسر 

 عجٍذ 

 0يذرج  –كهٍخ انعهىو   100يذرج   انًكبٌ

 انثالثبء

       اضى انًمرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األرثعبء

    انخطىط انعرثٍخ   يهبراد نغىٌخ  اضى انًمرر

    د/ ضبير داود  د/ يسًذ انُدبر انًسبضر

    305ق   305ق  انًكبٌ

 انخًٍص

    زمىق اَطبٌ    اضى انًمرر

    أ.د/ أيم يهراٌ   انًسبضر

    302و    انًكبٌ
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 م0202/0201 انثبًَ انفصم انذراضً:   أضبضً  ))نغخ عرثٍخ((  انثبٍَخ/ خذول يسبضراد انفرلخ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍىو

 انطجذ  

   ركُىنىخٍب رعهٍى  درايب ويطرذ طفم   اضى انًمرر

   انسًٍذ دراز د/ عجذ  أ.د/ ثههىل ضبنى   انًسبضر

    101يذرج  101 ذرجي   انًكبٌ

 األزذ

   درايب ويطرذ طفم انجالغخ وانُمذ انذٌٍ ولضبٌب انعصر   1عهىو ثٍئٍخ  اضى انًمرر

   د/ يسًذ رىفٍك  د/ ضًبذ فرٌذ  د/ضًبذ فرٌذ د/ ثىضً َدٍت  انًسبضر

   101 ذرجي 115ق  115ق  001ق  انًكبٌ

 االثٍٍُ

   انذٌٍ ولضبٌب انعصر ضكشٍ انزعهى  ضكشٍ كُىنىخٍب انعهٍى   اضى انًمرر

   د/يسًذ انُدبر  لطى عهى انُفص لطى انًُبهح وطرق انزذرٌص   انًسبضر

   100يذرج   يعًم عهى انُفص  يعًم انزكُىنىخٍب   انًكبٌ

 انثالثبء

       اضى انًمرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األرثعبء

    يهبراد ٌذوٌخ وفٍُخ ضٍكىنىخٍخ انزعهى  رذرٌص يصغر ًمرراضى ان

    أ.د/ يصطفى زًسح د/ فبطًخ يىضى  لطى انًُبهح وطرق انزذرٌص  انًسبضر

    100يذرج  100يذرج   يعًم انزذرٌص  انًكبٌ

 انخًٍص

       اضى انًمرر

       انًسبضر

       انًكبٌ
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 م0201 /0202 نثبًَ انفصم انذراضً: ا     ضبضً  ))نغخ عرثٍخ((أ     نثخانثب : ذول يسبضراد انفرلخخ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍىو

 انطجذ  

       اضى انًمرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األزذ

 اضى انًمرر
 

 يذخم إنى األدة انعرثً 
 يذخم إنى األدة انعرثً

 
  

   د عجذ انغفبر عطٍخ  د/زكى عبثذٌٍ    انًسبضر

   104ق  305ق    انًكبٌ

 االثٍٍُ

 اضى انًمرر

 رـــــذرٌت يٍـــــــذاًَ

    

     انًسبضر

     انًكبٌ

 انثالثبء

   رطىر انفكر انزرثىي  ثمبفً اخزٍبري  ريمر رعهٍى انكجبر  انفروق انفردٌخ وانمٍبش  اضى انًمرر

   د/ ايم خبد  د/ يسًذ زدبزي  د/غبدح عجذ انطالو  د/ ضهبو انطبري  د/ يُى عًبرح  انًسبضر

   302يذرج  302 ذرجي 302يذرج    302يذرج  انًكبٌ

 األرثعبء

    عجبداد ويعبيالد اردبهبد انُمذ األدثً انسذٌث اردبهبد انُمذ األدثً انسذٌث اضى انًمرر

    د/رزبة ضًٍر د/ ٌطرا انعذوي د/أضًبء  شُمبر انًسبضر

    104ق  104ق  104ق  انًكبٌ

 انخًٍص

     عجبداد ويعبيالد ضكشٍ انفروق انفردٌخ  اضى انًمرر

     د/ اثزطبو َبصف  لطى عهى انُفص انزرثىي  انًسبضر

     101ق  يعًم عهى انُفص  انًكبٌ

  علميفلسفي و تفكيرو التربية الصحية أما ا فقط إواحدثقافيا  املحوظة : على الطالب ان يختار مقرر
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 0202/0201انثبًَ انفصم انذراضً:     أضبضً  ))نغخ عرثٍخ((   انراثعخ  / خذول يسبضراد انفرلخ
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍىو

 انطجذ  

   عهىو يزكبيهخ  انصرف  َظبو انزعهٍى فً يصر   اضى انًمرر

   د/ ثىضً َدٍت  د/ ثطًٍخ أزًذ  د/ يصطفى ايٍٍ   انًسبضر

   100يذرج   102ق  101 ذرجي  انًكبٌ

 األزذ

   طرق رذرٌص روي االززٍبخبد  انصرف   اضى انًمرر

   د/ خًبل يُصىر  د/يسًذ رشبد    انًسبضر

   100يذرج  001لبعخ    انًكبٌ

 االثٍٍُ

     انطٍرح انُجىٌخ ضٍكىنىخٍخ روي االززٍبخبد  راضى انًمر

     د/اثزطبو َبصف د/ رشب انًذثىنً انًسبضر

     107ق  101يذرج   انًكبٌ

 انثالثبء

    انًعبخى انعرثٍخ انًعبخى انعرثٍخ  اضى انًمرر

    د/ يسًىد زطٍ د/ أيبًَ عجذ انكرٌى  انًسبضر

    101ق  101ق   انًكبٌ

 بءاألرثع

   انسبضىة ورعهٍى انهغخ انعرثٍخ  انطٍرح انُجىٌخ  اضى انًمرر

   د/ يسًذ انُدبر + د/ ايبًَ عجذ انكرٌى   د/رزبة ضًٍر  انًسبضر

   101يذرج   017ق   انًكبٌ

 انخًٍص

 اضى انًمرر

 انزذرٌت انًٍذاًَ 

    

     انًسبضر

     انًكبٌ

 


