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 جذاول انذراساخ انؼهُا

 ( اصىل انررتُح ) قسى 

 

 انفصم انذراسٍ انثاٍَ

 و0202/0201
 

 

 

 

 



 

 عميد الكلية            وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لجنة الجدول                                          

 أمل مهرانا.د/                       أمل مهرانا.د/                د/ سهام الساري  – د/ سعيد عشيبة    

 

 0202/0201 انفصم انذراسٍ: انثاٍَ     )خرَف(انذتهىو انًهُُح جىدج جذول يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

  0حهقح تحث  انرًُُح انًهُُح فهسفح االػرًاد    اسى انًقرر

 د. سهاو انسارٌ ػادل انهًسٍد.  فاطًح اتى انُىرد.     انًحاضر

 305ق   305ق   305ق     انًكاٌ

 االثٍُُ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

  وانًذرسٍ انرؼهًٍُ انرخطُط قُاس وذقىَى    اسى انًقرر

  د. سهاو انسارٌ د. يثروك ػطُح    انًحاضر

  412ق   412ق     انًكاٌ

 األرتؼاء

  إدارج انجىدج انشايهح     اسى انًقرر

  د. اًَاٌ سايً     انًحاضر

  412ق      انًكاٌ

 انخًُس 

       نًقرراسى ا

       انًحاضر

       انًكاٌ

 

 

 



 

 عميد الكلية            وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لجنة الجدول                                          

 أمل مهرانا.د/                       أمل مهرانا.د/                د/ سهام الساري  – د/ سعيد عشيبة    

 

 0202/0201 انفصم انذراسٍ: انثاٍَ     )رتُغ(انذتهىو انًهُُح جىدج جذول يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

 فهسفح انجىدج     اسى انًقرر
يذاخم يقارَح نرحسٍُ 

 انًذارس

 د. أيم جاد فاطًح اتى انُىرد.      انًحاضر

 424ق  422ق      انًكاٌ

 االثٍُُ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

  إػذاد انطالب نًجرًغ انًؼرفح     اسى انًقرر

  اٌ سايًد. اًَ     انًحاضر

  423ق      انًكاٌ

 األرتؼاء

     اسى انًقرر
 انرؼهُى يؤسساخ اػذاد

 انًؼرفح نًجرًغ
 1حهقح تحث 

 د. ػادل انهًسٍ أيم جادد.      انًحاضر
 416ق  416ق      انًكاٌ

 انخًُس 

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 

 



 

 عميد الكلية            وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لجنة الجدول                                          

 أمل مهرانا.د/                       أمل مهرانا.د/                د/ سهام الساري  – د/ سعيد عشيبة    

 

 0202/0201 انفصم انذراسٍ: انثاٍَ خرَف    ارج انذتهىو انخاصح إدجذول يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

    اسى انًقرر
ذُظُى وإدارج يؤسساخ 

 انررتُح انخاصح
  إحصاء ذرتىي

  د. يحًذ هالل يحًىد انشال أ.د/    انًحاضر

   114ق  114ق     انًكاٌ

 االثٍُُ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

    اسى انًقرر
إدارج يؤسساخ رَاض 

 األطفال
  ػًهُاخ اإلدارج

  أ.د/ فرحً ػشُثح أ.د/ وفاء يرسً    انًحاضر

  416ق  416ق     انًكاٌ

 األرتؼاء

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًُس 

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
 



 

 عميد الكلية            وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لجنة الجدول                                          

 أمل مهرانا.د/                       أمل مهرانا.د/                د/ سهام الساري  – د/ سعيد عشيبة    

 

 

 0202/0201 انفصم انذراسٍ: انثاٍَ انذتهىو انخاصح إدارج  رتُغ     جذول يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 االثٍُُ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

  يُاهج تحث ادارج يذرسُح    اسى انًقرر

  ارجأ.د/ سايً ػً فرحٍ ػشُثحأ.د/     انًحاضر

  102ق  102ق     انًكاٌ

 األرتؼاء

    اسى انًقرر
ذخطُط وادارج انًىارد 

 انثشرَح
 قُادج إدارَح 

 أ.د/ إسًاػُم دَاب  أ.د/ سايٍ ػًارج    انًحاضر

 305ق   305ق     انًكاٌ

 انخًُس 

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
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 أمل مهرانا.د/                       أمل مهرانا.د/                د/ سهام الساري  – د/ سعيد عشيبة    

 

 

 0202/0201 انفصم انذراسٍ: انثاٍَ   خرَف  صىل ذرتُح أاصح انخانذتهىو  جذول يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

  احصاء ذرتىي     اسى انًقرر

  د. يحًذ هالل     انًحاضر

  114ق      انًكاٌ

 االثٍُُ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

   ذؼهُى وذًُُح يسرذايح    اسى انًقرر

   إسًاػُم دَابأ.د/     انًحاضر

   305ق     انًكاٌ

 األرتؼاء

  يُاهج تحث ذخطُط وإدارج انًىارد انثشرَح    اسى انًقرر

  أ/د. وفاء يرسٍ أ.د/ يحًىد انشال    انًحاضر

  101ق  101ق     انًكاٌ

 انخًُس 

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
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 أمل مهرانا.د/                       أمل مهرانا.د/                د/ سهام الساري  – د/ سعيد عشيبة    

 

  

 0202/0201 انفصم انذراسٍ: انثاٍَ انذتهىو  انخاصح أصىل ذرتُح رتُغ   جذول يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

 فهسفح انررتُح      اسى انًقرر

 أ.د/ وفاء يرسً      انًحاضر

 422 ق      انًكاٌ

 االثٍُُ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

 ػهى اجرًاع انررتُح    اسى انًقرر
َظاو انرؼهُى فً 

 دول انؼانى انًرقذو
 انرؼهُى فً يصر ػثر انؼصىر

 فاطًح أتى انُىرد/  أ.د/ سايً ػًارج أ.د/ يحًىد انشال    انًحاضر

  101ق  101ق  101ق     انًكاٌ

 األرتؼاء

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًُس 

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
 



 

 عميد الكلية            وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لجنة الجدول                                          

 أمل مهرانا.د/                       أمل مهرانا.د/                د/ سهام الساري  – د/ سعيد عشيبة    

 

 

 0202/0201 انفصم انذراسٍ: انثاٍَ       خرَف دارجياجسرُر إجذول يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انسثد  

     اسى انًقرر

     انًحاضر

     انًكاٌ

 األحذ

 (0حهقح تحث )ف     اسى انًقرر

 إسًاػُم دَابأ.د/      انًحاضر

 انًكرة     انًكاٌ

 االثٍُُ

        اسى انًقرر

        انًحاضر

    انًكاٌ
 

   

 انثالثاء

 (0) فانًؼهىياخ َظى وذحهُم انًُظًاخ      اسى انًقرر

 أ.د/ إسًاػُم دَاب      انًحاضر

    انًكاٌ
 

 
 انًكرة

 األرتؼاء

  (0انفكر اإلداري )ف    اسى انًقرر

  أ.د/ فرحً ػشُثح    انًحاضر

  انًكرة    انًكاٌ

 انخًُس 

        اسى انًقرر

        انًحاضر

        انًكاٌ

 

 

 

 



 

 عميد الكلية            وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لجنة الجدول                                          

 أمل مهرانا.د/                       أمل مهرانا.د/                د/ سهام الساري  – د/ سعيد عشيبة    

 

 0202/0201 انفصم انذراسٍ: انثاٍَ ياجسرُر إدارج رتُغ      جذول يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انسثد  

  (1انًذَر وذحهُم انًُظًاخ )ف   اسى انًقرر

  أ.د/ فرحً ػشُثح   انًحاضر

  انًكرة   انًكاٌ

 األحذ

  (1سُاساخ إدارَح )ف    اسى انًقرر

  أ.د/ إسًاػُم دَاب    انًحاضر

  انًكرة    انًكاٌ

 االثٍُُ

        اسى انًقرر

        انًحاضر

    انًكاٌ
 

   

 ثالثاءان

       اسى انًقرر

       انًحاضر

    انًكاٌ
 

 
 

 األرتؼاء

 (1سهىك ذُظًًُ ) ف     اسى انًقرر

 سايٍ ػًارجأ.د/      انًحاضر

 انًكرة     انًكاٌ

 انخًُس 

        اسى انًقرر

        انًحاضر

        انًكاٌ

 



 

 عميد الكلية            وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لجنة الجدول                                          

 أمل مهرانا.د/                       أمل مهرانا.د/                د/ سهام الساري  – د/ سعيد عشيبة    

 

 0202/0201 اسٍ: انثاٍَ انفصم انذر     خرَفصىل ياجسرُر أجذول يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انسثد  

 (0سُاساخ وذشرَؼاخ )ف (0سهىك ذُظًٍُ )ف   اسى انًقرر

 أ.د/ فرحً ػشُثح أ.د/ يحًىد انشال   انًحاضر

 انًكرة انًكرة    انًكاٌ

 األحذ

  (0ج فٍ انفهسفاخ انررتىَح )فاذجاهاخ يؼاصر    اسى انًقرر

  يرسً وفاء/ د.أ    انًحاضر

  انًكرة     انًكاٌ

 االثٍُُ

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 انثالثاء

 اسى انًقرر

 

  

   انًحاضر

   انًكاٌ

 األرتؼاء

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 انخًُس

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 
  

 
 
 



 

 عميد الكلية            وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لجنة الجدول                                          

 أمل مهرانا.د/                       أمل مهرانا.د/                د/ سهام الساري  – د/ سعيد عشيبة    

 

 
 

 0202/0201 اسٍ: انثاٍَ انفصم انذر     خرَف ادارج  دكرىراِ جذول يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انسثد  

     اسى انًقرر

     انًحاضر

     انًكاٌ

 األحذ

 حهقح تحث يرقذو  يشكالخ االدارج     اسى انًقرر

 أ.د/ يحًىد انشال  أ.د/يحًذ اتى خهُم     انًحاضر

 انًكرة  انًكرة     انًكاٌ

 االثٍُُ

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 انثالثاء

 اسى انًقرر

 

 ادارج ترايج االػالو انررتىٌ  

 أ.د/ وفاء يرسٍ   انًحاضر

 انًكرة   انًكاٌ

 األرتؼاء

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 انخًُس

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 
 
 


