
      

 عًيذ انكهيخ                                                         شئىٌ انطالةوكيم انكهيخ ن                                                                ندُخ اندذول                   

                                                      .د أيم يهراٌأ                                              أ.د فزسً عشيجخ                                      د.أيبًَ وَص  +د.ضعيذ عشيجخ د.عجذ انعسيس ضهيى+ 

                                

 

 

 

  

 و9191/ 9109  ثبًَانفصم انذراضي ان: األونً                  نغخ فرَطيخ          خذول يسبضراد انفرلخ

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-9 9-8 انجيبَبد انيىو

 انطجذ  

   عهى َفص انًُى نغخ اَدهيسيخ   اضى انًمرر

   ً عهىاٌد. انسطيُ ثطًخ صبنر أ.   انًسبضر

   594يذرج  594يذرج    انًكبٌ

 األزذ

    َصىص ثمبفخ عبيخ أصىل انزرثيخ لراءح و يسبدثخ  اضى انًمرر

    د.شيريٍ  د.أييرح انسكيى د. أيم خبد أ.دَيب  انًسبضر

    717ق. 717ق. 099يذرج  717ق.  انًكبٌ

 االثُيٍ

    أدة لىاعذ أدة لىاعذ ثمبفخ عبيخ  اضى انًمرر

    أ.زيُت .ضهًًأ أ.عهيبء د.أيبًَ وَص د.أيبًَ وَص  انًسبضر

    717ق. 717ق. 717ق. 717ق. 717ق.  انًكبٌ

 انثالثبء

    َصىص رعجير كزبثً نصوص لراءح و يسبدثخ لراءح و يسبدثخ ررخًخ   اضى انًمرر

 أ.ضهًً د.أييرح انسكيى أ.دَيب  انًسبضر
د.ريهبو 

 عالء
 د.ريهبو عالء

.د.غبدح أ

 غزىري
   

    717ق. 717ق. 717ق. 717ق. 717ق. 717ق.  انًكبٌ

 األرثعبء

    أدة رعجير كزبثً رعجير كزبثً ررخًخ ررخًخ   اضى انًمرر

    فرج د.َبخً أ.دَيب أ.ضهًً أ.زيُت د.شيريٍ   انًسبضر

    717ق. 717ق. 717ق. 717ق. 717ق.   انًكبٌ

 انخًيص

    ىق االَطبٌزم     اضى انًمرر

       انًسبضر

    594يذرج    انًكبٌ
 



      

 عًيذ انكهيخ                                                         شئىٌ انطالةوكيم انكهيخ ن                                                                ندُخ اندذول                   

                                                      .د أيم يهراٌأ                                              أ.د فزسً عشيجخ                                      د.أيبًَ وَص  +د.ضعيذ عشيجخ د.عجذ انعسيس ضهيى+ 

                                

 

 و9191/ 9109   نثبًَانفصم انذراضي ا:    انثبَيخ              نغخ فرَطيخ          خذول يسبضراد انفرلخ

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-9 9-8 انجيبَبد انيىو

 انطجذ  

        اضى انًمرر

        بضرانًس

        انًكبٌ

 األزذ

   ضكشٍ ركُىنىخيب انزعهيى ركُىنىخيب انزعهيى أدة أدة َصىص اضى انًمرر

   لطى انًُبهح د. يسًذ فىزي ا.زيُت ا.عهيبء د.زهرح َىار انًسبضر

   يعًم انزكُىنىخيب 099يذرج  718ق. 718ق. 718ق. انًكبٌ

 االثُيٍ

 لىاعذ ررخًخ ض خبصخنغخ فرَطيخ ألغرا اضى انًمرر
نغخ فرَطيخ 

    ألغراض خبصخ

    ا.ضهًً د.أيبًَ وَص د.أضًبء عجذ انطًيع د.ريهبو عالء انًسبضر

    718ق. 718ق. 718ق. 718ق. انًكبٌ

 انثالثبء

 نغىيبد نغىيبد إشراف ررثىي ورشخ عًم اضى انًمرر
ضكشٍ رذريص 

 يصغر
  

   لطى انًُبهح د.خالديص يصطفً أ.د غبدح غزىري ًد.عبدل انهًط د.أييرح انسكيى انًسبضر

   يعًم انزذريص  718ق. 718ق. 099يذرج  718ق. انًكبٌ

 األرثعبء

     ررخًخ أدة لىاعذ ورشخ عًم َصىص  اضى انًمرر

     د.َبخً فرج فرج د.َبخً  د.أضًبء ا.عهيبء ا.عهيبء  انًسبضر

     718ق. 718ق. 718ق. 718ق. 718ق.  انًكبٌ

 انخًيص

        اضى انًمرر

         انًسبضر

        انًكبٌ



      

 عًيذ انكهيخ                                                         شئىٌ انطالةوكيم انكهيخ ن                                                                ندُخ اندذول                   

                                                      .د أيم يهراٌأ                                              أ.د فزسً عشيجخ                                      د.أيبًَ وَص  +د.ضعيذ عشيجخ د.عجذ انعسيس ضهيى+ 

                                

 

 و9191/ 9109   ثبًَانفصم انذراضي ان: انثبنثخ                 نغخ فرَطيخ          خذول يسبضراد انفرلخ

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-9 9-8 انجيبَبد انيىو

 انطجذ  

       اضى انًمرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األزذ

 اضى انًمرر
ضيكىنىخيخ روي االززيبخبد 

 انخبصخ

طرق رذريص روي االززيبخبد 

 انخبصخ
    يطرذ  يطرذ

    ا.عهيبء َىار د.زهرح د. صفىد رىفيك د. يسًذ أثى زالوح انًسبضر

    719ق. 719ق. 594يذرج  594يذرج  انًكبٌ

 االثُيٍ

 أدة فراَكفىًَ ورشخ عًم نغىيبد نغىيبد  اضى انًمرر
أدة 

 فراَكفىًَ
   َصىص 

   ا.زيُت  د.أضًبء .د َبديخ أَذراوشأ ا.عهيبء غزىري د غبدحأ. يصطفً د.خالديص انًسبضر

   719ق. 719ق. 719ق. 719ق. 719ق. 719ق. انًكبٌ

 انثالثبء

   رعهيى كجبر يرطىر انفكر انزرثى ررخًخ  ورشخ عًم اضى انًمرر

   د. يسًذ هالل د. أيم خبد وَص د.أيبًَ َىار د.زهرح انًسبضر

   393يذرج  393يذرج  719ق. 719ق. انًكبٌ

 األرثعبء

   ررخًخ  َصىص لىاعذ لىاعذ لىاعذ  اضى انًمرر

  د.أضًبء عجذانطًيع  د.شيريٍ ا.زيُت  أ.دَيب  انًسبضر
د.َبخً 

 فرج
  

   719ق.  719ق. 719ق. 719ق. 719ق.  انًكبٌ

 انخًيص

 اضى انًمرر

 انًسبضر رذريت ييذاًَ                                  

 انًكبٌ



      

 عًيذ انكهيخ                                                         شئىٌ انطالةوكيم انكهيخ ن                                                                ندُخ اندذول                   

                                                      .د أيم يهراٌأ                                              أ.د فزسً عشيجخ                                      د.أيبًَ وَص  +د.ضعيذ عشيجخ د.عجذ انعسيس ضهيى+ 

                                

 

 و9191/ 9109   ثبًَانفصم انذراضي ان: انراثعخ                 نغخ فرَطيخ          خذول يسبضراد انفرلخ

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-9 9-8 انجيبَبد انيىو

 انطجذ  

     ضكشٍ انفروق انفرديخ فً يصر َظبو انزعهيى اضى انًمرر

     لطى عهى انُفص د. يجرون عطيخ انًسبضر

     يعًم عهى انُفص 594يذرج  انًكبٌ

 األزذ

     لىاعذ نغىيبد لىاعذ ررخًخ اضى انًمرر

     انفخراًَ يريٍد.ش ا.دَيب ا.زيُت انسكيى د.أييرح انًسبضر

     716ق. 716ق. 716ق. 716ق. انًكبٌ

 االثُيٍ

    يمبل أدثً يمبل أدثً يمبل أدثً َصىص انفروق انفرديخ و انميبش اضى انًمرر

    د.خالديص أ.د غبدح غزىري ا.ضهًً د.ريهبو عالء د. إيًبٌ ضسب انًسبضر

    716ق. 716ق. 716ق. 716ق. 099يذرج  انًكبٌ

 الثبءانث

     أدة فراَكفىًَ َمذ َصىص َمذ اضى انًمرر

     أَذراوش .د َبديخأ د.ريهبو عالء د.زهرح َىار د.خالديص يصطفً انًسبضر

 716ق. 716ق. 716ق. 716ق. انًكبٌ
 

 
   

 األرثعبء

     نغىيبد ررخًخ أدة فراَكفىًَ   اضى انًمرر

     ًانفخراَ د.شيريٍ  ا.ضهًً د.أضًبء    انًسبضر

     716ق. 716ق. 716ق.    انًكبٌ

 انخًيص

 اضى انًمرر

 انًسبضر رذريت ييذاًَ                                 

 انًكبٌ

 


