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 خذأل انذراضبد انؼهٍب

 لطى انًُبْح ٔطرق انزذرٌص 

 انفصم انذراضً انثبًَ
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 عميد الكلية             وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                              لجنة الجدول                              

 أمل مهرانا.د/  أمل مهران                            ا.د/                د/ عبد الحميد دراز -د/ سعيد عشيبة              

 

 

 2222/2221 انثبًَ: ركُٕنٕخٍب رؼهٍى   انفصم انذراضً خرٌف  خذٔل يحبضراد انذثهٕو انًٍُٓخ       

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

   اضى انًمرر
 

   

       انًحبضر

   انًكبٌ
 

   

 األحذ

  رفرٌذ انزؼهٍى اَزبج يٕاد رؼهًٍٍخ    اضى انًمرر

  د. يحًذ فٕزي د.أيٍرح ثالل     انًحبضر

  505ق               505ق     انًكبٌ

 االثٍٍُ

    اضى انًمرر
ركُٕنٕخٍب انزؼهٍى انفئبد 

 انخبصخ
  2يشرٔع 

  د. ػجٍر فبرٔق د. ػجٍر فبرٔق    انًحبضر

  505ق  505ق     انًكبٌ

 ثالثبءان

   انًُٓح انزكُٕنٕخً    اضى انًمرر

   ايٍرح ثالل د.     انًحبضر

     504ق     انًكبٌ

 األرثؼبء

    2ثحث حهمخ    اضى انًمرر

    د. اثزٓبل يحرٔش   انًحبضر

    505 لبػخ   انًكبٌ

 انخًٍص 

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 



 

 عميد الكلية             وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                              لجنة الجدول                              

 أمل مهرانا.د/  أمل مهران                            ا.د/                د/ عبد الحميد دراز -د/ سعيد عشيبة              

 

 م2222/2221انفصم انذراضً: انثبًَ   يُبْح ٔثرايحخرٌف خذٔل يحبضراد انذثهٕو انًٍُٓخ 
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

       اضى انًمرر

       انًحبضر

      انًكبٌ

 األحذ

  رصًٍى يٕاد رؼهًٍٍخ     اضى انًمرر

  د. طبْر ػهٕاٌ     انًحبضر

  514ق      انًكبٌ

 االثٍٍُ

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انثالثبء

  رطٌٕر انًُٓح     اضى انًمرر

  د/غبدح ػجذانطالو     انًحبضر

  504ق      انًكبٌ

 األرثؼبء

  أضبنٍت انزذرٌص رمٌٕى انًُٓح 2ثحث حهمخ    اضى انًمرر

  د. ُْبء ػجذهللا  د. رثبة أثٕ انٕفب د. اثزٓبل يحرٔش   انًحبضر

  505لبػخ  505لبػخ  505لبػخ    انًكبٌ

 انخًٍص 

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 الجمعة
   2يشرٔع     اضى انًمرر

   د. خًبل يُصٕر    انًحبضر

   220    انًكبٌ

 



 

 عميد الكلية             وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                              لجنة الجدول                              

 أمل مهرانا.د/  أمل مهران                            ا.د/                د/ عبد الحميد دراز -د/ سعيد عشيبة              

 

 م2222/2221 يُبْح ٔثرايح   انفصم انذراضً: انثبًَ رثٍغ خذٔل يحبضراد انذثهٕو انًٍُٓخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

  ثُبء انًُٓح اضزخذاو انكًجٍٕرر فً (1لبػخ ثحث )    اضى انًمرر

  /يحًذ انكرظدا د ػالء زاٌذ.أ    انًحبضر

  323ق  323ق     انًكبٌ

 األحذ

   َظرٌبد انًُٓح ًَٔبرخّ    اضى انًمرر

   د/ طبْر ػهٕاٌ    انًحبضر

   514ق     انًكبٌ

 االثٍٍُ

  رخطٍط انًُبْح 1يشرٔع     اضى انًمرر

  د/ رخت ضرٔر  د. فبٌسح فبرٔق    انًحبضر

  323ق  323ق     انًكبٌ

 انثالثبء

   انًُٓح انزكُٕنٕخً    اضى انًمرر

   أيٍرح ثالل د.    انًحبضر

   323ق     انًكبٌ

 األرثؼبء

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انخًٍص 

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 الجمعة
       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 

 



 

 عميد الكلية             وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                              لجنة الجدول                              

 أمل مهرانا.د/  أمل مهران                            ا.د/                د/ عبد الحميد دراز -د/ سعيد عشيبة              

 

 و2020/2021يٍُٓخ رثٍغ ركُٕنٕخٍب رؼهٍى انفصم انذراضً انثبًَ  دثهٕيخ  خذٔل                    

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

   يطزحذثبد ركُٕنٕخٍب رؼهٍى     اضى انًمرر

   د/ يحًذ فٕزي    انًحبضر

   505ق    انًكبٌ

 األحذ

  1يشرٔع  انجريدخ  انزؼهًٍٍخ    اضى انًمرر

  أد ُْبء ػجذهللا     د/ يٓب ثذر     انًحبضر

  313ق  انًكزت     انًكبٌ

 االثٍٍُ

  1حهمخ ثحث      اضى انًمرر

  د.فبٌسح فبرٔق     انًحبضر

  225ق      انًكبٌ

 انثالثبء

  كًجٍٕرر رؼهًًٍ     اضى انًمرر

  د/ايٍرح ثالل      انًحبضر

  323ق      انًكبٌ

 األرثؼبء

  األخٓسح انزؼهًٍٍخ      اضى انًمرر

  د/ يٓب ثذر              انًحبضر

  215ق      انًكبٌ

 انخًٍص 

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 الجمعة
       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ



 

 عميد الكلية             وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                              لجنة الجدول                              

 أمل مهرانا.د/  أمل مهران                            ا.د/                د/ عبد الحميد دراز -د/ سعيد عشيبة              

 

 م2222/2221 انفصم انذراضً: انثبًَ    خرٌف ثرَبيح االَدهٍسيخذٔل يحبضراد انذثهٕو انًٍُٓخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

  رمٌٕى انزذرٌص 2رذرٌجً يشرٔع     اضى انًمرر

  د. ٔفبء يخٌٍٕ د. ْجّ هللا صالذ    انًحبضر

  514ق  514ق     انًكبٌ

 األحذ

    اضى انًمرر
رحهٍم يحزٕي يُبْح يبدح 

 انزخصص

اضزرارٍدٍبد رذرٌص 

 يبدح انزخصص
 

  د. ػجذانحًٍذ دراز  د. ْجخ صالذ    انًحبضر

   323ق   323ق     انًكبٌ

 االثٍٍُ

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انثالثبء

   رخطٍط ٔرصًٍى انزذرٌص    اضى انًمرر

   د/ ضٓبو انشُبٔي     انًحبضر

   505ق     انًكبٌ

 األرثؼبء

   2لبػخ ثحث     اضى انًمرر

   د. اثزٓبل يحرٔش    انًحبضر

   505ق     انًكبٌ

 انخًٍص 

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 الجمعة
       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 

 



 

 عميد الكلية             وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                              لجنة الجدول                              

 أمل مهرانا.د/  أمل مهران                            ا.د/                د/ عبد الحميد دراز -د/ سعيد عشيبة              

 

 2222/2221 : انثبًَ ٔطرق رذرٌصخذٔل يحبضراد  خبصخ خرٌف يُبْح         

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

 طرق رذرٌص يزمذيخ )ػهٕو( رطٌٕر يُبْح    انًمرر اضى
طرق رذرٌص 

 يزمذيخ )اَدهٍسي(

 أ.د ػالءزاٌذ    انًحبضر

 517ق 

 د/ٔفبء يخٌٍٕ د/ ثٕضً َدٍت

 505ق  505ق     انًكبٌ

 األحذ

    انًمرر اضى
حهمخ ثحث فً يدبل 

انزخصص)ػرثً( )دصفٕد 

 رٕفٍك(

حهمخ ثحث فً انزخصص 

 )اَدهٍسي( دأحًذ ضالو
 

 احصبء ررثٕي
 حهمخ ثحث )اخزًبع(

 

 أ.د ُْبء ػجذهللا أد اثراٍْى غبزي    انزخصص

 انًكزت 517ق  انًكزت    انًكبٌ

 االثٍٍُ

 طرق رذرٌص يزمذيخ حهمخ ثحث   انًمرر اضى
طرق رذرٌص 

 يزمذيخ )اخزًبع(

 أد يحًذ خًٍص أد/ػهى ضالو د/رخت ضرٔر   انزخصص

 انًكزت انًكزت انًكزت   انًكبٌ

 ثالثبءان

  طرق رذرٌص رٌبضخ    انًمرر اضى

  أد/يحًذ انكرظ    انًحبضر

  انًكزت    انًكبٌ

 األرثؼبء

 حهمخ ثحث    انًمرر اضى
طرق رذرٌص يزمذيخ 

 ()خغرافٍب
 حهمخ ثحث  )ػهٕو(

 د/ رثبة أثٕ انٕفب د/ فبٌسح فبرٔق د/فبٌسح فبرٔق    انًحبضر

 323لبػخ   انًكزت انًكزت    انًكبٌ
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  م2221/2222 انفصم انذراضً: انثبًَ خبصخ خرٌف ركُٕنٕخٍب  دثهٕو  خذٔل يحبضراد

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

 اضى

 انًمرر
  حهمخ ثحث     

  ػالء زاٌذ/أد      انًحبضر

  517ق      انًكبٌ

 األحذ

 اضى

 انًمرر
  احصبء ررثٕي    

  أد/اثراٍْى غبزي      انًحبضر

   517ق      انًكبٌ

 انثالثبء

 اضى

 انًمرر
      

       انًحبضر

       انًكبٌ

 

 

 األرثؼبء

 اضى

 انًمرر
 2رصًٍى رؼهٍى     

 د/ يٓب ثذر      انًحبضر

  225ق       انًكبٌ

 اندًؼخ

 اضى

 انًمرر
    

رصًٍى االنؼبة 

 انزرثٌٕخ نهطفم 
 

  د/يحًذ فٕزي     انًحبضر

   215لبػخ      انًكبٌ

 



 

 عميد الكلية             وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                              لجنة الجدول                              

 أمل مهرانا.د/  أمل مهران                            ا.د/                د/ عبد الحميد دراز -د/ سعيد عشيبة              

 

 م2221/2222 انفصم انذراضً: انثبًَ  يُبْح ٔطرق رذرٌص خبصخ رثٍغخذٔل يحبضراد 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

   اضزرارٍدٍبد انزذرٌص     اضى انًمرر

   أ.د ػهً ضالو    انًحبضر

   225ق    انًكبٌ

 األحذ

   رصًٍى يُبْح    اضى انًمرر

   أد/ْبنخ طهًٍبد    انًحبضر

    225ق     انًكبٌ

 االثٍٍُ

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انثالثبء

   يُبْح ثحث    اضى انًمرر

   أد/ْبنخ طهًٍبد     انًحبضر

   225ق     انًكبٌ

 األرثؼبء

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انخًٍص 

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 الجمعة
       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 

 



 

 عميد الكلية             وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                              لجنة الجدول                              

 أمل مهرانا.د/  أمل مهران                            ا.د/                د/ عبد الحميد دراز -د/ سعيد عشيبة              

 

 2222/2221 انفصم انذراضً: انثبًَ ركُٕنٕخٍب رؼهٍى   خبصخ رثٍغخذٔل يحبضراد 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

       اضى انًمرر

       انًحبضر

      انًكبٌ

 األحذ

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 االثٍٍُ

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انثالثبء

   يُبْح ثحث    اضى انًمرر

   أد/ْبنخ طهًٍبد     انًحبضر

    225ق     انًكبٌ

 األرثؼبء

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انخًٍص 

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 الجمعة
       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 

 

0 
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 م2222/2221 انفصم انذراضً: انثبًَ   يبخطزٍر ركُٕنٕخٍب  خرٌفخذٔل يحبضراد 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

 رصًٍى ٔاَزبج يٕاد رؼهًٍٍخ       اضى انًمرر

 فٕزيد/ يحًذ       انًحبضر

 انًكزت      انًكبٌ

 األحذ

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 االثٍٍُ

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انثالثبء

  2حهمخ ثحث     اضى انًمرر

  د/رثبة أثٕ انٕفب    انًحبضر

  انًكزت    انًكبٌ

 األرثؼبء

    اضى انًمرر
لراءاد فً ركُٕنٕخٍب انزؼهٍى 

 ثبنهغخ االَدهٍسٌخ
  

   د/يٓب ثذر    انًحبضر

   انًكزت    انًكبٌ

 انخًٍص 

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ
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 أمل مهرانا.د/  أمل مهران                            ا.د/                د/ عبد الحميد دراز -د/ سعيد عشيبة              

 

 م2222/2221 انفصم انذراضً: انثبًَ   يُبْح ٔطرق رذرٌص خرٌف يبخطزٍر خذٔل يحبضراد
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

   اضى انًمرر
االردبْبد انحذٌثخ نهجحث فً  

 انزخصص )اَدهٍسي(
  حهمخ ثحث )رٌبضخ(

  أد/ْبنخ طهًٍبد  أ.د إًٌبٌ ػجذ انحك    انًحبضر

  انًكزت انًكزت   انًكبٌ

 األحذ

    اضى انًمرر
يشكالد ٔاردبْبد حذٌثخ فً 

 انًُبْح 
 حهمخ ثحث فً انزخصص

إردبْبد حذٌثخ نهجحث فً 

 انزخصص )انؼهٕو(

 أد/إثراٍْى غبزي أد ػهً ضالو أد/اثراٍْى غبزي    انًحبضر

 انًكزت  انًكزت انًكزت    انًكبٌ

 االثٍٍُ

  حهمخ ثحث )ػهٕو(    اضى انًمرر

  د/رثبة أثٕ انٕفب    انًحبضر

  انًكزت    انًكبٌ

 انثالثبء

    اضى انًمرر
االردبْبد انحذٌثخ نهجحث فً 

 انزخصص )رٌبضخ(
  )اَدهٍسي( 2حهمخ ثحث 

  أ.د إًٌبٌ ػجذ انحك أد يحًذ انكرظ    انًحبضر

  انًكزت انًكزت    انًكبٌ

 األرثؼبء

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انخًٍص 

       انًمرراضى 

       انًحبضر

       انًكبٌ

 الجمعة
    اضى انًمرر

االردبْبد انحذٌثخ نهجحث فً 

 انزحصص) نغخ ػرثٍخ (
  

   د/ صفٕد رٕفٍك            انًحبضر

   انًكزت                 انًكبٌ
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 أمل مهرانا.د/  أمل مهران                            ا.د/                د/ عبد الحميد دراز -د/ سعيد عشيبة              

 

 

 2222/2221 انفصم انذراضً: انثبًَ  يُبْح ٔطرق رذرٌص   يبخطزٍر رثٍغخذٔل يحبضراد 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انجٍبَبد انٍٕو

 انطجذ  

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 األحذ

    اضى انًمرر
االردبْبد انحذٌثخ نهجحث فً 

 انزذرٌص
  

   أد ػهً ضالو    انًحبضر

   504ق     انًكبٌ

 االثٍٍُ

   ثحث فً يدبل انزخصص)ػرثً(    انًمرراضى 

   د/صفٕد رٕفٍك    انًحبضر

   انًكزت    انًكبٌ

 انثالثبء

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 األرثؼبء

   حهمخ ثحث )ػرثً(    اضى انًمرر

   د/طبْر ػهٕاٌ    انًحبضر

   انًكزت    انًكبٌ

 انخًٍص 

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

       اضى انًمرر الجمعة
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 انطجذ  

   اضى انًمرر
 

 
انزؼهى رصًٍى ٔاَزبج ثرايح 

 االنكزرًَٔ
 

  د/ يحًذ فٕزي     انًحبضر

   انًكبٌ
 

  انًكزت 

 األحذ

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 االثٍٍُ

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 ثالثبءان

    اضى انًمرر
انًطزحذثبد انزكُٕنٕخٍخ فً 

 انزؼهٍى
  لبػخ ثحث يزمذو

  أد يحًذ خًٍص  أد اثراٍْى غبزي    انًحبضر

  انًكزت  انًكزت    انًكبٌ

 األرثؼبء

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انخًٍص 

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 

 


