
 
 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                            لجنة الجدول                 

 أمل مهرانا.د/                             أمل مهران ا.د/             أ/ أحمد كحيل العين  –د/ سعيد عشيبة 

 

                       

 

 

 ول انذساساث انؼهيااخذ

 ( قسى ػهى انُفس انخشبىي)
 

 انفصم انذساسي انثاَي

0202/0202 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                            لجنة الجدول                 

 أمل مهرانا.د/                             أمل مهران ا.د/             أ/ أحمد كحيل العين  –د/ سعيد عشيبة 

 

 م0202/0202 انثاَي انذساسي:  وسبيغ انفصم خاصت خشيف انًهُيت انخشبيتانذبهىو خذول يحاضشاث 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

    خشيف فقط(0قاػت بحث ) سبيغ فقط( 2قاػت بحث )   اسى انًقشس

   د إيًاٌ ضحا  أياَي فشحاثد    انًحاضش

   805ق  805ق    انًكاٌ

 األحذ

    اسى انًقشس
يهاساث انخذسيس نزوي 

 يُاهح روي االحخياخاث انخاصت حصًيى يىاقف  االحخياخاث 

 يحًذ خًيس /دأ. يحًذ خًيس  /دأ. ذ انحًيذ دساص د/ ػب    انًحاضش

 022ق  022ق  022ق     انًكاٌ

 االثُيٍ

   اسى انًقشس
( 2يششوع حذسيبي )

 سبيغ
 فُياث حؼذيم انسهىك  اضطشاباث انكالو   خشيف 0يششوع حذسيبي 

  آياث انذييشي/د   ػبذ انؼضيض سهيى /د أ. أياَي فشحاث /د يُي ػًاسة/د    انًحاضش

 202قاػت  202قاػت  202قاػت  202قاػت    انًكاٌ

 انثالثاء

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 األسبؼاء

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 انخًيس 

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 

 

 



 
 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                            لجنة الجدول                 

 أمل مهرانا.د/                             أمل مهران ا.د/             أ/ أحمد كحيل العين  –د/ سعيد عشيبة 

 

 م0202/0202انثاَي انفصم انذساسي: هى َفس حشبىي " خشيف وسبيغ "انذبهىو انخاصت "ػخذول يحاضشاث 

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

 َظشياث يؼاصشة  سبيغ يُاهح بحث اإلحصاء انىصفي سبيغ ػهى انُفس انًؼشفي    اسى انًقشس

 د يحًذ أبى حالوة أ.د/ ػبذ انؼضيض سهيى  فاطًت ػبذ انشحًٍد  أ.د / سؼيذ ػبذ انغُي    انًحاضش

 702ق  702ق  702ق  702ق    انًكاٌ

 األحذ

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 االثُيٍ

  خشيف  حهقت بحث االحصاء االسخذالني خشيف   ػهى انُفس انًؼشفي    اسى انًقشس

  ًُشاوي أ.د /ػادل ان أ.د /ػادل انًُشاوي  أ.د / سؼيذ ػبذ انغُي    انًحاضش

  201قاػت  201ق  يؼًم ػهى انُفس    انًكاٌ

 انثالثاء

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 األسبؼاء

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 انخًيس 

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 

 

 
 



 
 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                            لجنة الجدول                 

 أمل مهرانا.د/                             أمل مهران ا.د/             أ/ أحمد كحيل العين  –د/ سعيد عشيبة 

 

 م0202/0202انثاَي انفصم انذساسي:  وسبيغ خشيف  صحت َفسيت انذبهىو انخاصت خذول يحاضشاث   

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

   0حهقت بحث يُاهح بحث سبيغ ػهى انُفس انؼالخي   قشاءاث بانهغت االَدهيضيت     اسى انًقشس

 د ػبذ انؼضيض سهيى د ػبذ انؼضيض سهيى د يحًذ أبى حالوة د يحًذ أبى حالوة    انًحاضش

 201قاػت  022قاػت  002ق   002ق    انًكاٌ

 األحذ

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 االثُيٍ

    االحصاء انخشبىي    اسى انًقشس

    د ػادل انًُشاوي    انًحاضش

    201ق    انًكاٌ

 االسبؼاء 

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                            لجنة الجدول                 

 أمل مهرانا.د/                             أمل مهران ا.د/             أ/ أحمد كحيل العين  –د/ سعيد عشيبة 

 

 0202/0202انثاَي انذساسي:  حشبىي انفصمَفس  ياخسخيش ػهىخذول يحاضشاث 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

 خشيف  0حهقت بحث     اسى انًقشس
قشاءاث في ػهى انُفس 

 بانهغت االَدهيضيت 
 

  د سؼيذ ػبذ انغُي  ػكاشت / يحًىد د     انًحاضش

  يؼًم ػهى انُفس 202 قاػت    انًكاٌ

 األحذ

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 االثُيٍ

 انًُى االَساَي    اسى انًقشس
 0حهقت بحث 

 خشيف 
قشاءاث في ػهى انُفس 

 بانهغت االَدهيضيت 

 د سؼيذ ػبذ انغُي  ػكاشت  / يحًىدد د ػادل انبُا     انًحاضش

 يؼًم ػهى انُفس  222قاػت   222قاػت     انًكاٌ

 انخًيس 

   انًُى االَساَي    اسى انًقشس

   د ػادل انبُا     انًحاضش

    222قاػت     انًكاٌ

 



 
 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                            لجنة الجدول                 

 أمل مهرانا.د/                             أمل مهران ا.د/             أ/ أحمد كحيل العين  –د/ سعيد عشيبة 

 

 م0202/0202نثاَي ااسي: انفصم انذسخشيف   ياخسخيش صحت َفسيت خذول يحاضشاث 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

    0حهقت بحث     اسى انًقشس

   ػكاشت / يحًىد دأ.    انًحاضش

   202قاػت     انًكاٌ

 األحذ

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 االثُيٍ

 بشايح انخذخم االسشادي   0حهقت بحث      شساسى انًق

 أ.د/ ػبذ انؼضيض سهيى ػكاشت / يحًىد دأ.     انًحاضش

 222ق  222ق      انًكاٌ

 انثالثاء

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 األسبؼاء

  بشايح انخذخم االسشادي      اسى انًقشس

  أ.د/ ػبذ انؼضيض سهيى     انًحاضش

  222ق      انًكاٌ

 انخًيس 

   انًُى االَساَي يذي انحياة     اسى انًقشس

   أ.د/ ػادل انبُا     انًحاضش

   222ق     انًكاٌ
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 أمل مهرانا.د/                             أمل مهران ا.د/             أ/ أحمد كحيل العين  –د/ سعيد عشيبة 

 

 م0202/0202 انثاَيذساسي: انفصم ان سبيغَفس حشبىي   حخصص ػهىدكخىساِ خذول يحاضشاث 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

  سيكىنىخيت انخؼهى انخؼهى وانزاكشة   0حهقت بحث    اسى انًقشس

  ػادل انًُشاوي/د أ. سؼيذ ػبذ انغُي /د أ. ػكاشت  /يحًىددأ.   انًحاضش

  انًكخب  انًكخب انًكخب    انًكاٌ

 األحذ

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 االثُيٍ

  0حهقت بحث       اسى انًقشس

   يحًىد ػكاشت /د أ.      انًحاضش

 انًكخب       انًكاٌ

 انثالثاء

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 األسبؼاء

  انخؼهى وانزاكشة  سيكىنىخيت انخؼهى     اسى انًقشس

  ذ ػبذ انغُيسؼي/ د أ. ػادل انًُشاوي  /دأ.    انًحاضش

  انًكخب  انًكخب     انًكاٌ

 انخًيس 

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 

 

 



 
 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                            لجنة الجدول                 

 أمل مهرانا.د/                             أمل مهران ا.د/             أ/ أحمد كحيل العين  –د/ سعيد عشيبة 

 

 م0202/0202انثاَي انفصم انذساسي: دكخىساِ حخصص  صحت َفسيت  خشيف خذول يحاضشاث 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 ثانبياَا انيىو

 انسبج  

   0االحداهاث انًؼاصشة في انؼالج انُفسي  0حهقت بحث    اسى انًقشس

   د يحًذ أبى حالوة ػكاشت / يحًىد د أ.   انًحاضش

   انًكخب انًكخب    انًكاٌ

 األحذ

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 االثُيٍ

 ػهى انُفس انًشضي   0حهقت بحث  0االحداهاث انًؼاصشة في انؼالج انُفسي   اسى انًقشس

 ػادل انبُا /دأ.  يحًىد ػكاشت    /دأ. د يحًذ أبى حالوة   انًحاضش

   انًكاٌ
 انًكخب   انًكخب  انًكخب

 انثالثاء

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 األسبؼاء

       اسى انًقشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 انخًيس 

 ػهى انُفس انًشضي      اسى انًقشس

 ػادل انبُا /دأ.      انًحاضش

 انًكخب       انًكاٌ

 
 

 


