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 خذاول شعثح انهغح انعرتٍح عاو

 و0202/0201انفصم انذراضً انثاًَ 
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 م0202/0201 انثاًَ : انذراضً انفصم          عاو     )نغح عرتٍح(       األونى/  انفرلح يساضراخ ذولخ     
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍىو

 انطثد  

   عهى َفص ًَى  انهغح االَدهٍسٌح  انرارٌخ االضاليً   انًمرر ىاض

   د/ انسطٍُى عهىاٌ  أ/ اًٌاٌ َىذ  د/ هاَى عثذ انغفار   انًساضر

    405يذرج  405يذرج  012ق   انًكاٌ

 األزذ

    يذخم إنى األدب انعرتً اصىل انررتٍح  األصىاخ  انعرتٍح انًمرر اضى

    د/ يسًذ ذىفٍك  د/يسًذ هالل  شاد د/ يسًذ ر انًساضر

    002ق  100يذرج  405ق  انًكاٌ

 االثٍٍُ

       انًمرر اضى

       انًساضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

       انًمرر اضى

       انًساضر

       انًكاٌ

 

 

 األرتعاء

   ى وصرفَس يذخم إنى انثالغح وانُمذ  يذخم إنى األدب انعرتً انًمرر اضى

   د/ تطًٍح ازًذ  د/ ضًاذ فرٌذ   د/ ضاير داوود  انًساضر

    215ق  002لاعح   002ق  انًكاٌ

 انخًٍص

  زمىق اَطاٌ  األصىاخ انعرتٍح  يذخم إنى انثالغح وانُمذ َسى وصرف انًمرر اضى

  ايم يهراٌأ.د/  د/ اياًَ عثذ انكرٌى   د/ ٌطرا انعذوي  دأ اياًَ عثذ انكرٌى  انًساضر

  405و  101ق   101لاعح   101ق  انًكاٌ
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            م 0202/0201    انثاًَ : انذراضً انفصم عاو     )نغح عرتٍح(       انثاٍَح/  انفرلح يساضراخ خذول      
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍىو

  انطثد  

       انًمرر اضى

       انًساضر

       انًكاٌ

 األزذ

   عهى انًعاًَ ذكُىنىخٍا ذعهٍى  أدب إضاليً  انًمرر اضى

   د/ ضًاذ فرٌذ  د/ ايٍرج تالل  د/ زكً عاتذٌٍ   انًساضر

   205ق  100 ذرجي 405ق   انًكاٌ

 االثٍٍُ

   خٍا انرعهٍى  ضكشٍ ذكُىنى عهىو انمرآٌ 0انُسى وانصرف  عهىو انمرآٌ انًمرر اضى

   لطى انًُاهح  د/رزاب ضًٍر د/ يسًذ رشاد د/اترطاو َاصف انًساضر

   يعًم انركُىنىخٍا  102ق  102لاعح  102ق  انًكاٌ

 انثالثاء

 

    0 َسى وصرف اشراف ذرتىي   0ذذرٌص يصغر ضكشٍ  انًمرر اضى

    د/ اياًَ عثذ انكرٌى  د/عادل انهًطً  لطى انًُاهح  انًساضر

    205ق  100يذرج  يعًم انرذرٌص  انًكاٌ

 األرتعاء

 

    أدب إضاليً عهى انًعاًَ انشعر ىيىضٍم انًمرر اضى

    د/ يسًذ ذىفٍك د/ يسًذ انُدار اد اَىر انطُىضً انًساضر

    205ق  205ق  205ق  انًكاٌ

 انخًٍص

       انًمرر اضى

       انًساضر

       انًكاٌ
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           و  0201/ 0202انثاًَ : انذراضً انفصم     عاو     )نغح عرتٍح(   نثانثحا /  انفرلح يساضراخ خذول

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍىو

  انطثد  

       انًمرر اضى

       انًساضر

       انًكاٌ

 األزذ

    فهطفح اضاليٍح  طرق ذذرٌص روي االزرٍاخاخ  ضٍكىنىخٍح روي االزرٍاخاخ  انًمرر اضى

    د/ ازًذ شاكر  د/ صفىخ هُذاوي  د/يسًذ اتى زالوج  انًساضر

    112ق   405يذرج   405يذرج  انًكاٌ

 االثٍٍُ

       انًمرر اضى

       انًساضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

 

   ذعهٍى كثار  ذطىر انفكر انررتىي  انفكر انُمذي عُذ انعرب غىٌح )كراتح(يهاراخ ن انًمرر اضى

   د/ ضهاو انطاري  د/فاطًح اتى انُىر د/ اضًاء شُمار د/ ٌطرا انعذوي  انًساضر

    202يذرج   202يذرج  205ق  205ق  انًكاٌ

 األرتعاء

 

  األدب انعثاضً َسى وصرف وانصرف انُسى  األدب األَذنطً انفكر انُمذي عُذ انعرب انًمرر اضى

سًىد زطٍ د/ تطًٍح  اد اَىر انطُىضً د/ ٌطرا انعذوي انًساضر   د/عثذ انغفار  د/ ي 

  201ق  201ق  201ق  201ق  201ق  انًكاٌ

 انخًٍص

 انًمرر اضى

 انرـــــــــــذرٌة انًـــــــــٍذاًَ
    

     انًساضر

     انًكاٌ
                                                                                

  

 

 



 

 عميد الكلية                       ئون الطالب وكيل الكلية لش                                                  لجنة الجدول                              

                                 أمل مهران ا.د/                    أ.د/ فتحي عشيبة                    د/ سعيد عشيبة             -د/ اسماء شنقار  -د/محمد توفيق         
 

              و 0201/ 0202انثاًَ : انذراضً نفصما     عاو     )نغح عرتٍح( انراتعح   : انفرلح يساضراخ خذول

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍىو

  انطثد  

   ذسهٍم انُصىص ضكشٍ انفروق انفردٌح  األدب انعرتً انسذٌث )َثر( َظاو انرعهٍى فً يصر   انًمرر اضى

   أ.د/ تههىل ضانى  لطى عهى انُفص  انررتىي  أ.د/ تههىل ضانى  د/ يثرون عطٍح  انًساضر

    201ق  يعًم عهى انُفص انررتىي   205لاعح  405يذرج  انًكاٌ

 األزذ

       انًمرر اضى

       انًساضر

       انًكاٌ

 االثٍٍُ

    ذسهٍم انُصىص اذداهاخ انُمذ األدتً انسذٌث انفروق انفردٌح  وانمٍاش  انًمرر اضى

    د/ زكً عاتذٌٍ  د/ اضًاء شُمار د/ اًٌاٌ ضسا  انًساضر

    112ق  112ق   100يذرج   انًكاٌ

 انثالثاء

 انًمرر اضى

 انًـــــــــٍذاًَانرـــــــــذرٌة 

    

     انًساضر

     انًكاٌ

 األرتعاء

   انساضىب وذعهٍى انهغح انعرتٍح  َسى وصرف  انُسى وانصرف انًمرر اضى

   د/ يسًذ انُدار + د/ اياًَ عثذ انكرٌى  د/ يسًىد زطٍ   د/ يسًذ رشاد  انًساضر

   202يذرج  102ق   012ق  انًكاٌ

 انخًٍص

     األدب انعرتً انسذٌث )َثر( اذداهاخ انُمذ األدتً انسذٌث رانًمر اضى

     أ.د/ يسًذ خهٍفح  أ.د/ يسًذ خهٍفح  انًساضر

     001ق  001ق  انًكاٌ

 


