
 

  عميد الكلية               الكلية لشئون الطالب وكيل       لجنة الجدول                             

 أيم يهراٌ أ.د.         د/ فزسً عشٍجخ أ.                    د/ صعٍذ عشٍجخ                  
 

 يح انزعهٍى ثبنهغخ اإلَدهٍزٌخثرَب خذاول

 0201 - 0202 انثبًَانفصم انذراصً: ( إَدهٍزي طفىنخ)األونى   / خذول يسبضراد انفرقخ

 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 1

 انضجذ  

   يُهح االَشطخ فً انروضخ يقرر ثقبفً اخزٍبري   عهى َفش انًُى اصى انًقرر

   د/ وفبء يخٍىٌ  جه صالذد/ ه  د/ رشب انًذثىنً  انًسبضر

   813قبعخ   813قبعخ   102قبعخ  انًكبٌ

 األزذ

    ادة اطفبل   اصى انًقرر

    د/ يٍرفذ عجذ انرؤف    انًسبضر

    102قبعخ    انًكبٌ

 االثٍٍُ

       اصى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 انثالثبء

 اصى انًقرر

 خ انروضخ( انزرثٍخ انعًهٍخ )يعبٌش
   

    انًسبضر

    انًكبٌ

 األرثعبء

   انرٌبضٍخ َظري وعًهً انًهبراد األصبصٍخ  فً انزرثٍخ   انهغخ انعرثٍخ  وانضجظ االخزًبعً زُشئخ اخزًبعٍخ  ان اصى انًقرر

   د/ عصبو راشذ  د/ صبير داوود د/ شعجبٌ ههم  انًسبضر

   111ق  111ق  111قبعخ   انًكبٌ

 نخًٍشا

   زقىق اإلَضبٌ انزرثٍخ انذٌٍُخ   اصى انًقرر

   أ.د/ أيم يهراٌ  أ.د/ ثههىل صبنى    انًسبضر

   405يذرج  101قبعخ    انًكبٌ

 



 

  عميد الكلية               الكلية لشئون الطالب وكيل       لجنة الجدول                             

 أيم يهراٌ أ.د.         د/ فزسً عشٍجخ أ.                    د/ صعٍذ عشٍجخ                  
 

 يح انزعهٍى ثبنهغخ اإلَدهٍزٌخثرَب خذاول

 0201 - 0202 انثبًَ: انفصم انذراصً  (إَدهٍزي طفىنخ) انثبٍَخ   خذول يسبضراد انفرقخ

 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 انٍىو

  انضجذ

       اصى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األزذ

   اصبصٍبد انرٌبضٍبد   رذرٌش يصغر زعهٍى انركُىنىخٍب   اصى انًقرر

   د/وفبء وزٍذ   قضى انًُبهح  د/ يهب ثذر  انًسبضر

   002قبعخ   زذرٌشيعًم ان 108قبعخ  انًكبٌ

 االثٍٍُ
    انهغخ انعرثٍخ  انزرثٍخ انذٌٍُخ  زضجبٌ  اصى انًقرر

    د/يسًذ انُدبر  د/ رزبة صًٍر  د/ زبيذ كًبل  انًسبضر

    805ق  808يذرج  011قبعخ  انًكبٌ

 انثالثبء
    يفبهٍى اخزًبعٍخ وخهقٍخ  صكشٍ ركُهىخٍب انزعهٍى   اصى انًقرر

    أ.د/ صبيً عًبرح  قضى انًُبهح   انًسبضر

    002قبعخ  يعًم انزكُىنىخٍب   انًكبٌ

 األرثعبء

 ىصٍقى واَبشٍذي رصىو االطفبل َظري اصى انًقرر
صٍكىنىخٍخ انزعهى فً 

 انطفىنخ
   

    د/ يُى عًبرح  د/ يسًذ يىصى  أ.د/ يصطفى زًزح  انًسبضر

    002ق   403قبعخ   100يذرج  انًكبٌ

 انخًٍش

       اصى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 
 

 



 

  عميد الكلية               الكلية لشئون الطالب وكيل       لجنة الجدول                             

 أيم يهراٌ أ.د.         د/ فزسً عشٍجخ أ.                    د/ صعٍذ عشٍجخ                  
 

 يح انزعهٍى ثبنهغخ اإلَدهٍزٌخثرَب خذاول

 0201 - 0202 انثبَىانفصم انذراصً :  (إَدهٍزي طفىنخ)   نثبنثخا خذول يسبضراد انفرقخ
 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 انٍىو

 انضجذ  
       اصى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األزذ

       اصى انًقرر

       انًسبضر

  انًكبٌ
 

    

 االثٍٍُ
    خغرافٍخ يصر   ربرٌخ يصر انًعبصر  انهغخ انعرثٍخ  اصى انًقرر

     د/ صعٍذ عشٍجخ  د/ صفىد زضٍٍ  د/ صبير داود  انًسبضر

    008ق  001قبعخ  801ق  انًكبٌ

 انثالثبء
   اَشطخ فٍُخ نهطفم عهىو يزكبيهخ انثقبفخ انعهًٍخ انهغخ انعرثٍخ  اصى انًقرر

   أ.د/ يصطفى زًزح د/ صهبو انشُبوي  د/ صهبو انشُبوي  ُقبر د/ اصًبء ش انًسبضر

   100يذرج  111قبعخ   111قبعخ   100يذرج  انًكبٌ

 األرثعبء

 اصى انًقرر

 انزذرٌت انًٍذاًَ

    

     انًسبضر

     انًكبٌ

 انخًٍش

   خالءانًعضكراد وانعبة ان انذٌٍ وانسٍبح    ايراض االطفبل ورًرٌضهى اصى انًقرر

   د/ شعجبٌ ههم  د/ اثزضبو + د/ صًبذ   د. عجٍر  + د. رٌى  انًسبضر

 انًكبٌ
   813ق 

   805قبعخ  808يذرج  

 



 

  عميد الكلية               الكلية لشئون الطالب وكيل       لجنة الجدول                             

 أيم يهراٌ أ.د.         د/ فزسً عشٍجخ أ.                    د/ صعٍذ عشٍجخ                  
 

 يح انزعهٍى ثبنهغخ اإلَدهٍزٌخثرَب خذاول

 م0201/ 0202 انثبًَ  انفصم انذراصً         طفىنخ إَدهٍزيانراثعخ      : خذول يسبضراد انفرقخ
 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 انٍىو

 انضجذ  

  أصىل انزرثٍخ  طرق رذرٌش روي االززٍبخبد ثرايح ويُبهح طفم انروضخ رطىر انفكر انزرثىي رعهٍى انهغخ االخُجٍخ اصى انًقرر

  د/ يسًذ اثىخهٍم  د/ ازًذ صالو  د/ ازًذ صالو  د/ يسًذ اثى خهٍم  د/ وفٍبء يخٍىٌ  انًسبضر

   405يذرج  008قبعخ  008قبعخ  405يذرج  100يذرج  انًكبٌ

 األزذ

    نىخٍخ روي االززٍبخبدىصٍك  اشراف ررثىي اصى انًقرر

    د/ يسًذ اثى زالوح   د/ يجروك عطٍخ  انًسبضر

    108قبعخ   813قبعخ  انًكبٌ

 االثٍٍُ

     انفروق انفردٌخ وانقٍبس صعىثبد انزعهى فً رٌبض االطفبل اصى انًقرر

     د/ فبطًخ يىصى  د/ اَعبو انكبشف  انًسبضر

     102قبعخ  102قبعخ  انًكبٌ

 انثالثبء

     ررثٍخ إثذاعٍخ صكشٍ انفروق انفردٌخ  اصى انًقرر

     د/ يصطفى ايٍٍ  قضى عهى انُفش  انًسبضر

     002قبعخ  يعًم عهى انُفش انًكبٌ

 األرثعبء

       اصى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 انخًٍش

 اصى انًقرر

 انزرثٍخ انعًهٍخ 
   

    انًسبضر

    انًكبٌ

 

 


