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 ول اضاضً ) يىاد اخرًاعٍح ( خذ

 و 0202/0201انفصم انذراضً انثاًَ 
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 م0202/0201 انثاًَ انفصم انذراضً:   ((يىاد اخرًاعٍح )) أضاضً   األونى  / خذول يحاضراخ انفرلح

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

 انطثد  

       مرراضى انً

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

      اصىل انررتٍح  اضى انًمرر

      د/ يحًذ هالل  انًحاضر

      303 ذرجي انًكاٌ

 االثٍٍُ

 فٍسٌاء كًٍٍاء تٍى َثاخ تٍى حٍىاٌ ذارٌخ اورتا انحذٌث وانًعاصر عهى َفص ًَى  عهى االخرًاع  اضى انًمرر

 طًٍُ عهىاٌ د/ انح د/ اٌُاش ضعذِ  انًحاضر
د/يحًذ   -د/ صفىخ حطٍٍ

  يصطفى 
د/ يحًذ انغسانً + د/ كارونٍٍ + د/ ضًٍر 

 انعثاضً 

 د/ عطٍح يحًذ +

د/  –د/ عالء  د/ شًٍاء ضاليح 

 د/ احًذ  –انطٍذ 

د/ ضحر 

 عثٍذ 

 0يذرج  –كهٍح انعهىو   002ق  100يذرج   111ق  انًكاٌ

 انثالثاء

    َظري وعًهً يهاراخ حركٍح  خغرافٍح انىطٍ انعرتً   اضى انًمرر

    د/ يحًذ عشري + د/ رضا خهٍف  نح د. فاذٍ أتى خال  انًحاضر

 انًكاٌ
 

  805لاعح   
  102ق 

  

 األرتعاء

        اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًٍص

    حمىق اَطاٌ  انًهاراخ انًىضٍمٍح  اضى انًمرر

    يم يهراٌ أ.د/ ا د/ ضعاد انذغٍذي   انًحاضر

    805يذرج    315ق    انًكاٌ
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 م0202/0201 انثاًَ انفصم انذراضً:  ((أضاضً  ))يىاد اخرًاعٍح   انثاٍَح/ خذول يحاضراخ انفرلح
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍىو

 انطثد  

   ذكُىنىخٍا ذعهٍى  درايا ويطرذ  ضكشٍ ضٍكىنىخٍح انرعهى   اضى انًمرر

   د/ عثذ انحًٍذ دراز  أ.د/ تههىل ضانى   لطى  عهى انُفص  انررتىي   انًحاضر

    303 ذرجي 303 ذرجي يعًم عهى انُفص   انًكاٌ

 األحذ

   درايا ويطرذ  ى ذطثٍمًذكُىنىخٍا انرعهٍ   اضى انًمرر

   د/ يحًذ ذىفٍك  لطى انًُاهحضكشٍ    انًحاضر

   303 ذرجي يعًم انركُىنىخٍا   ًكاٌان

 االثٍٍُ

   انذٌٍ ولضاٌا انعصر   0ذذرٌص يصغر  االلهًٍٍح  ٍا ض خغرافٍح اورا اضى انًمرر

   أ.د/ يحًذ خهٍفح + د/ يحًذ انُدار   ضكشٍ لطى انًُاهح   د/ يحًذ انًغاوري  انًحاضر

   100 ذرجي   يعًم انرذرٌص 315ق  انًكاٌ

 انثالثاء

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األرتعاء

    ذارٌخ يصر انٍىَاٍَح وانروياٍَح  نىخٍح انرعهى ىضٍك  اضى انًمرر

    أ.د/ ايم يهراٌ  د/ فاطًح يىضى   انًحاضر

    315لاعح   100يذرج   انًكاٌ

 انخًٍص

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
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 م0201 /0202 انثاًَ انفصم انذراضً:      ((يىاد اخرًاعٍح ضاضً  ))أ     انثانثح : ذول يحاضراخ انفرلحخ

 7-5 5-3 3-1 1-01 01-01 01-7 انثٍاَاخ انٍىو

 انطثد  

     ذارٌخ انعرب انحذٌث وانًعاصر ضكشٍ انفروق انفردٌح  اضى انًمرر

     + د/ يحًذ يصطفى د/ احًذ االنفً  يعًم عهى انُفص  انًحاضر

      002ق   لطى عهى انُفص  انًكاٌ

 األحذ

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 االثٍٍُ

     ذارٌخ انًغرب واالَذنص  خغرافٍح طثٍعٍح  اضى انًمرر

     د/ َاصر كحٍم  أ.د/ يذحد االَصاري  انًحاضر

     002ق  002ق  انًكاٌ

 انثالثاء

   ذطىر انفكر انررتىي  ثمافً اخرٍاري  ريمر ذعهٍى انكثار  انفروق انفردٌح وانمٍاش  اضى انًمرر

   د/ ايم خاد  د/ يحًذ حدازي  د/غادج عثذ انطالو  د/ ضهاو انطاري  د/ يُى عًارج  انًحاضر

    805يذرج   805يذرج  805يذرج    805يذرج  انًكاٌ

 األرتعاء

  اضى انًمرر

 ذرٌــــــة انًٍذاَـــــــــًانر

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 انخًٍص

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

  او التفكير الفلسفي التربية الصحية ماا اختيارا واحدا فقط إملحوظة : على الطالب ان يختار مقرر
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 0202/0201ثاًَانفصم انذراضً: ان    ((يىاد اخرًاعٍح )أضاضً  )   انراتعح  / خذول يحاضراخ انفرلح
 7-5 5-3 3-1 1-01 01-01  01-7 انثٍاَاخ انٍىو

 انطثد  

   عهىو يركايهح   َظاو انرعهٍى فً يصر   اضى انًمرر

 انًحاضر
 

   د/تىضً َدٍة   د/يصطفى ايٍٍ 

   100يذرج    805 ذرجي  انًكاٌ

 األحذ

   طرق ذذرٌص روي االحرٍاخاخ   ٍاضٍح خغرافٍح ض  اضى انًمرر

 انًحاضر
 د/ خًال يُصىر   د. يحًذ انًغاوري  

  

   100يذرج   003لاعح   انًكاٌ

 االثٍٍُ

    ذارٌخ يصر انحذٌث وانًعاصر  خغرافٍح يصر  ضٍكىنىخٍح روي االحرٍاخاخ  اضى انًمرر

 انًحاضر
+د/ يحًذ طٍٍ د/ صفىخ ح أ.د/ خٍهاٌ انصاوي  د/رشا انًذتىنً 

 يصطفى 
 

  

    002لاعح  805ق   303يذرج   انًكاٌ

 انثالثاء

 اضى انًمرر

 انرذرٌــــة انًٍذاَـــــــــــــــــً

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 األرتعاء

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًٍص

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 


