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 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 انبٍاَاث انٍىو

 انطبج  

   حكُىنىخٍا حعهٍى  درايا ويطرذ طفم لىاعذ  انشعر   اضى انًمرر

   د/ عبذ انحًٍذ دراز  أ.د بههىل ضانى  د/ حايذ ابى شرق  د/ دمحم داوود  انًحاضر

    323 ذرجي 323يذرج   318لاعت  323يذرج  انًكاٌ

 األحذ

  لراءة درايا ويطرذ طفم ضكشٍ حرخًت  ضكشٍ لىاعذ ضكشٍ حعهى اضى انًمرر

  د/ َادر حهًً  د. دمحم حىفٍك  ا/ والء انحُفً  ا/ والء انحُفً  لطى عهى انُفص  انًحاضر

  323يذرج  323يذرج   يعًم انهغت اإلَدهٍسٌت يعًم انهغت اإلَدهٍسٌت يعًم عهى انُفص  انًكاٌ

 االثٍٍُ

   ولضاٌا انعصرانذٌٍ  يحادثت  حعهىضكشٍ  حذرٌص يصغر اضى انًمرر

 لطى انًُاهح  انًحاضر
 لطى عهى انُفص 

 د/ ابخطاو انشمرفً
د. رزق بركاث + د. دمحم 

 انُدار 
  

 يعًم انخذرٌص  انًكاٌ
 يعًم عهى انُفص 

   122يذرج  126 اعتل

 انثالثاء

   حذرٌص يصغر لراءة عًهً َمذ حرخًت  اضى انًمرر

   لطى انًُاهح  لطى انهغت االَدهٍسٌت  د/ يٍرفج عبذ انرؤوف  د/ َهاد انبحٍري انًحاضر

   يعًم انخذرٌص  يعًم انهغت اإلَدهٍسٌت 126 اعتل 126لاعت  انًكاٌ

 األربعاء

    يهاراث ٌذوٌت وفٍُت  ضٍكىنىخٍت انخعهى  ضكشٍ حكُىنىخٍا انخعهى  اضى انًمرر

    أ.د/ يصطفى حًسة  د/ فاطًت يىضى  لطى انًُاهح  انًحاضر

    122يذرج   122يذرج  يعًم انذور انطادش انًكاٌ

 انخًٍص

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
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 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 انبٍاَاث انٍىو

 انطبج  

  3كخابت  حرخًت عًهً  حطبٍماث شعر    اضى انًمرر

  د/ َادر حهًً  لطى انهغت االَدهٍسٌت  لطى انهغت االَدهٍسٌت    انًحاضر

   323يذرج  يعًم انهغت االَدهٍسٌت  يعًم انهغت االَدهٍسٌت    انًكاٌ

 األحذ

   يذخم نهغىٌاث انعايت  شعر َمذ  ضكشٍ انفروق انفردٌت  اضى انًمرر

   د/ حايذ ابىشرق  د/ دمحم داوود  د/ ابخطاو انشمرفً لطى عهى انُفص  انًحاضر

   217لاعت  217ق  117لاعت  يعًم عهى انُفص  انًكاٌ

 االثٍٍُ

 اضى انًمرر

 انًٍذاًَ انخذرٌب 

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 انثالثاء

   حطىر انفكر انخربىي  يمرر ثمافً اخخٍاري  حعهٍى انكبار  انفروق انفردٌت وانمٍاش  اضى انًمرر

 د/ يُى عًارة  انًحاضر
د/ غادة عبذ  د/ دمحم هالل 

 انطالو 

د/ اياًَ 

 انطراوي 
   د/ اًٌاٌ ضايً 

    524يذرج   524يذرج  524يذرج   524يذرج  انًكاٌ

 األربعاء

     3حرخًت  حطبٍمٍتنغىٌاث  اضى انًمرر

     د/ ٌطرٌت انهًشري  د/ ٌطرٌت انهًشري  انًحاضر

      123لاعت  123لاعت  انًكاٌ

 انخًٍص

    يىروفىنىخً  كخابت عًهً َمذ عًهً  اضى انًمرر

    د/ َهاد انبحٍري  عبذ انعسٌس راوٌتأ.   لطى انهغت االَدهٍسٌت  انًحاضر

     120لاعت  117لاعت  يعًم انهغت االَدهٍسٌت  انًكاٌ

 فلسفيالتفكري الا واحدا فقط إما الرتبية الصحية  أو ياختيارثقافيا ملحوظة : على الطالب ان خيتار مقرر 
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 انطبج  

 حطبٍماث نغىٌت عًهً اضهىبٍاث  عًهً حرخًت  ححهٍم اخطاء  َظاو انخعهٍى فً يصر  شعر حطبٍماث اضى انًمرر

 لطى انهغت االَدهٍسٌت  لطى انهغت االَدهٍسٌت  د/ ابخطاو انشمرفً  د/ حايذ ابى شرق  د/ يبرون عطٍت  لطى انهغت االَدهٍسٌت  انًحاضر

 يعًم انهغت االَدهٍسٌت  120 اعتل 120 اعتل 323 ذرجي يعًم انهغت االَدهٍسٌت  انًكاٌ
يعًم انهغت 

 االَدهٍسٌت 

 األحذ

  لراءة  طرق حذرٌص روي االحخٍاخاث  4ضكشٍ حرخًت  ضكشٍ حرخًت عًهً  شعر اضى انًمرر

  د/ ابخطاو انشمرفً د/ خًال يُصىر  ا/ ابخطاو لضٍب  لطى انهغت االَدهٍسٌت  د/ دمحم داوود  انًحاضر

  122يذرج   122يذرج   123ق  يعًم انهغت االَدهٍسٌت 217 اعتل انًكاٌ

 االثٍٍُ

  ححهٍم  عًهً   4كخابت  أضهىبٍاث  ضٍكىنىخٍت روي االحخٍاخاث  اضى انًمرر

  لطى انهغت االَدهٍسٌت  د/ يرفج خابر  خابرد/ يرفج  د/ اٌاث انذيٍري  انًحاضر

  يعًم انهغت االَدهٍسٌت  217لاعت   217لاعت   323يذرج   انًكاٌ

 انثالثاء

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األربعاء

 اضى انًمرر

 انخذرٌب انًٍذاَى

   

    انًحاضر

    انًكاٌ

 انخًٍص

     حطبٍماث نغىٌت   اضى انًمرر

     د/ ٌطرٌت انهًشري   انًحاضر

     217لاعت   انًكاٌ

 
 

 


