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 م0202/0201 اٌثبًٔ اٌفصً اٌذراضً:   ))عـٍــىَ((أضبضً     وٌى األ/ خذوي ِحبضراد اٌفرلخ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌجٍبٔبد اٌٍىَ

 اٌطجذ  

      اضُ اٌّمرر

      اٌّحبضر

      اٌّىبْ

 األحذ

     خٍىٌىخٍب عبِخ أصىي اٌزرثٍخ  اضُ اٌّمرر

     د/ ِحّذ اٌطٍذ + د/ عصبَ  زهراْ  د/ ِحّذهالي  اٌّحبضر

      0وٍٍخ اٌعٍىَ ِذرج  303ِذرج اٌّىبْ

 االثٍٕٓ

 1وٍٍّبء عبِخ  ثٍىٌىخٍب عبِخ عٍُ ٔفص إٌّى   اضُ اٌّمرر
خىاص ِبدح وثصرٌبد 

(0) 
 وهرثٍخ 

 عجٍذ  د/ ضحر د/ حطٍٓ ِطبوع  اٌىردي د/ خٍىد + د/ هٕذ د/ ِحّذ اٌغساًٌ    + د/ خٍهبْ اٌخضري د. اٌحطًٍٕ عٍىاْ   اٌّحبضر

 1ِذرج   -وٍٍخ اٌعٍىَ 1ِذرج  -وٍٍخ اٌعٍىَ  1ِذرج   -وٍٍخ اٌعٍىَ 1وٍٍخ اٌعٍىَ ِذرج    100ِذرج   اٌّىبْ

 اٌثالثبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّحبضر

       اٌّىبْ

 األرثعبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّحبضر

       اٌّىبْ

 اٌخٍّص

   أدة أطفبي حمىق إٔطبْ  ) رفبضً ورىبًِ(  حطجبْ هٕذضخ رحٍٍٍٍخ اضُ اٌّمرر

   د/ ِحّذ خٍٍفخ + د/ ثهٍىي ضبٌُ  أ.د/ أًِ ِهراْ  حبِذ وّبي  د/ رخت عّر  اٌّحبضر

   303 ذرجِ 405ِذرج  100ِذرج  100ِذرج  اٌّىبْ
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 م0202/0201 اٌثبًٔ اٌفصً اٌذراضً:  ))عـٍــىَ((أضبضً   اٌثبٍٔخ / خذوي ِحبضراد اٌفرلخ          

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌجٍبٔبد اٌٍىَ

 اٌطجذ  

   رىٕىٌىخٍب رعٍٍُ  دراِب وِطرذ طفً ضىشٓ اٌزعٍُ  اضُ اٌّمرر

   د/ عجذ اٌحٍّذ دراز  أ.د/ثهٍىي ضبٌُ  لطُ عٍُ إٌفص اٌزرثىي  اٌّحبضر

   303ِذرج  303ِذرج ِعًّ عٍُ إٌفص اٌزرثىي    اٌّىبْ

 األحذ

  هٕذضخ رحٍٍٍٍخ فً اٌفراغ دراِب وِطرذ طفً    اضُ اٌّمرر

  د/ وفبء وحٍذ  د/ عجذ اٌغفبر عطٍخ      اٌّحبضر

  303ِذرج  303ِذرج     اٌّىبْ

 االثٍٕٓ

     الفمبرٌبد وحجٍٍبد  رذرٌص ِصغر   اضُ اٌّمرر

    د/ خٍهبْ اٌخضري+ د/ عجذ اٌفزبذ اٌجٍزبخً   لطُ إٌّبهح وطرق اٌزذرٌص  اٌّحبضر

     0ِذرج  – وٍٍخ اٌعٍىَ ً اٌزذرٌصِعّ  اٌّىبْ

 اٌثالثبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّحبضر

       اٌّىبْ

 األرثعبء

   اٌذٌٓ ولضبٌب اٌعصر ِهبراد ٌذوٌخ وفٍٕخ  ضٍىىٌىخٍخ اٌزعٍُ   اضُ اٌّمرر

   د/عجذ اٌغفبر عطٍخ  + د/ ِحّذ رىفٍك  أ.د/ ِصطفى حّسح د/ فبطّخ ِىضى   اٌّحبضر

   100ِذرج  100ِذرج   100ِذرج   اٌّىبْ

 اٌخٍّص

    فٍسٌبء حرارح وثصرٌبد  رىٕىٌىخٍب اٌزعٍٍُ )عًٍّ(  اضُ اٌّمرر

    د/ احّذ خٍف هللا  + د/ ٌبضر خضر  لطُ إٌّبهح   اٌّحبضر

     1ِذرج  -وٍٍخ اٌعٍىَ ِعًّ اٌزىٕىٌىخٍب  اٌّىبْ
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 م0202/0201 ثبًٔاٌفصً اٌذراضً: اٌ  ))عـٍــىَ((أضبضً    اٌثبٌثخ  / خذوي ِحبضراد اٌفرلخ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌجٍبٔبد اٌٍىَ

 اٌطجذ  

       اضُ اٌّمرر

       اٌّحبضر

       اٌّىبْ

 األحذ

       اضُ اٌّمرر

        اٌّحبضر

        اٌّىبْ

 االثٍٕٓ

 وراثخ   -فطٍىٌىخٍب ٔجبد  -ثٍىٌىخٍب االٔطبْ  فٍسٌبء اشعبعٍخ + ِراوس اٌىزرؤٍخ   اضُ اٌّمرر

 د/ ٌحٍى وشه + د/ حطٓ ررن   اٌّحبضر
 د/ ِحّذ اٌدرثٍذ + د/ اٌحطٓ ِخٍّر + عجذ اٌعسٌس زٌذاْ + اٌّبْ 

 د/ ِٕى اٌحضري 

  0ِذرج  –وٍٍخ اٌعٍىَ  5ق  -وٍٍخ اٌعٍىَ    اٌّىبْ

 اٌثالثبء

  ضىشٓ اٌفروق اٌفردٌخ  رطىر اٌفىر اٌزرثىي  ِمرر  ثمبفً اخزٍبري  رعٍٍُ اٌىجبر  اٌفروق اٌفردٌخ واٌمٍبش  اٌّمرر اضُ

  لطُ عٍُ إٌفص  د/ اًِ خبد  د/ ِحّذ حدبزي  د/غبدح عجذ اٌطالَ  د/ ضهبَ اٌطبري  د/ ِٕى عّبرح  اٌّحبضر

  إٌفص  ِعًّ عٍُ 405َ  405َ  405ِذرج   405َ  اٌّىبْ

 األرثعبء

 اضُ اٌّمرر

 اٌزذرٌت اٌٍّذأً 
    

     اٌّحبضر

     اٌّىبْ

 اٌخٍّص

       اضُ اٌّمرر

       اٌّحبضر

       اٌّىبْ
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 م0202/0201 ٌثبًٔاٌفصً اٌذراضً: ا ىَ((ــٍـأضبضً  ))ع  اٌراثعخ  / خذوي ِحبضراد اٌفرلخ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌجٍبٔبد اٌٍىَ

 اٌطجذ  

   عٍىَ ِزىبٍِخ   ٔظبَ اٌزعٍٍُ فً ِصر   اضُ اٌّمرر

   د/ ثىضً ٔدٍت   د/ ِصطفى آٍِ   اٌّحبضر

   100ِذرج    303 ذرجِ  اٌّىبْ

 األحذ

   طرق رذرٌص روي االحزٍبخبد     اضُ اٌّمرر

   د/ خّبي ِٕصىر     اٌّحبضر

   100ِذرج     بْاٌّى

 االثٍٕٓ

       ضٍىىٌىخٍخ روي االحزجبخبد  اضُ اٌّمرر

      د/ رشب اٌّذثىًٌ  اٌّحبضر

       303 ذرجِ اٌّىبْ

 اٌثالثبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّحبضر

       اٌّىبْ

 األرثعبء

 اضُ اٌّمرر

 اٌزذرٌت اٌٍّذأً

    

     اٌّحبضر

 اٌّىبْ
    

 ٌخٍّصا

 ف اٌفٍه واالرصبد اضُ اٌّمرر
  حشراد وطفٍٍٍبد 0وٍٍّبء عضىٌخ  خٍىٌىخٍب ِصر  –خٍىٌىخٍب ثٍئٍخ 

  د/ اًِ عجبش  + د/ ٔىر رىرى+ اٌّبْ هبشُ + د/ اٌّبْ ثروبد د/ اٌطٍذ عجذ اٌرحٍُ  د/ عبطف ِطعىد + د/ عثّبْ ثذراْ  د/ عجذ اٌحٍّذ صمر  اٌّحبضر

 اٌّىبْ
 اٌعٍىَ وٍٍخ – 0ِذرج

  وٍٍخ اٌعٍىَ - 1ِذرج 
  وٍٍخ اٌعٍىَ – 1ِذرج  وٍٍخ اٌعٍىَ – 0ِذرج 

 
 

 

 
 

 

 


