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 عميد الكلية                                             الجدول                     لجنة
 

 أمل مهرانا.د/                                              ةبد. عبد العزيز سليم  + د/ سعيد عشي           

 

 م1029/1010    / 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 انجٍبَبد انٍىو

 انطجذ  

       اضى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األزذ

       اضى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 االثٍٍُ

   عهى َفص انًُى  أدة األطفبل يقرر ثقبفً اخزٍبري  يُهح االَشطخ   اضى انًقرر

   د/ أيبًَ فرزبد  .د/ دمحم خهٍفخ + د/ ضبير داوود أ د/ دمحم داوود  د/ عجٍر فبروق  د/ عجٍر فبروق  انًسبضر

    514يذرج   514يذرج   514يذرج   514يذرج   كبٌانً

 انثالثبء

 اضى انًقرر

 انزرثٍخ انعًهٍخ )يعبٌشخ انروضخ(
   

    انًسبضر

    انًكبٌ

 األرثعبء

 انهغخ االَدهٍسٌخ اضى انًقرر
انزُشئخ االخزًبعٍخ وانضجظ 

 االخزًبعً 
    يُهح األَشطخ عًهً

    قطى انًُبهح  ههم د/ شعجبٌ   د/ انطٍذح كًبل  انًسبضر

    يعًم انزذرٌص  313يذرج   313يذرج  انًكبٌ

 انخًٍص

     زقىق اَطبٌ  انًهبراد االضبضٍخ فً انزرثٍخ انرٌبضٍخ  اضى انًقرر

     د. دمحم وانً د.دمحم انًقطف  انًسبضر

     514يذرج  514يذرج  انًكبٌ

 



 

 عميد الكلية                                             الجدول                     لجنة
 

 أمل مهرانا.د/                                              ةبد. عبد العزيز سليم  + د/ سعيد عشي           

 

م1029/1010 / 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 انجٍبَبد انٍىو

 انطجذ  

       اضى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 زذاأل

   يفبهٍى اخزًبعٍخ واخالقٍخ  2ركُىنىخٍب رعهٍى  ضكشٍ ضٍكىنىخٍخ انزعهى ضكشٍ ضٍكىنىخٍخ انزعهى اضى انًقرر

   د/ ايم خبد  د/ عجذ انسًٍذ دراز  ى عهى انُفص قط ى عهى انُفص قط انًسبضر

   514يذرج  514يذرج  يعًم عهى انُفص  يعًم عهى انُفص  انًكبٌ

 االثٍٍُ

   ضٍكىنىخٍخ انزعهى فً انطفىنخ  انهغخ انعرثٍخ  انزرثٍخ انذٌٍُخ  ضكشٍ ضٍكىنىخٍخ انزعهى اضى انًقرر

   د/ رشب انًذثىنً  د/ دمحم رشبد  د/ اثزطبو َبصف  ى عهى انُفص قط انًسبضر

    313يذرج  313يذرج   313يذرج   يعًم عهى انُفص  انًكبٌ

 انثالثبء

       اضى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األرثعبء

    أضبضٍبد انرٌبضٍبد رذرٌص يصغر  رضىو انطفم اضى انًقرر

    د/ دمحم يزىنً  قطى انًُبهح  صطفى زًسح د/ ي انًسبضر

    313 يذرج  يعًم انزذرٌص 211يذرج   انًكبٌ

 انخًٍص

   2ضكشٍ ركُهىخٍب رعهٍى   زطجبٌ  يىضٍقً واَبشٍذ نهطفم  اضى انًقرر

   قطى انًُبهح   د/ زبيذ كًبل  د/ ضعبد انذغٍذي   انًسبضر

   خٍب يعًم انزكُىنى  211يذرج  211يذرج   انًكبٌ
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 أمل مهرانا.د/                                              ةبد. عبد العزيز سليم  + د/ سعيد عشي           

 

 م1029/1010  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 انجٍبَبد انٍىو

 انطجذ  

       اضى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األزذ

    ثقبفخ عهًٍخ عهىو يزكبيهخ   اضى انًقرر

    د/ هجه صالذ  د/ هجه صالذ   انًسبضر

    313يذرج  313يذرج   انًكبٌ

 االثٍٍُ

    خغرافٍخ يصر   اضى انًقرر

    أ.د/ خٍهبٌ + أ.د/ يذزذ    انًسبضر

    211يذرج     انًكبٌ

 انثالثبء

  طخ فٍُخ نهطفمأَش ضكشٍ انًعطكراد وانعبة انخالء  ربرٌخ يصر انسذٌث   انهغخ انعرثٍخ اضى انًقرر

  د/ يصطفى زًسح قطى االصىل  أ.د/ عبصى يسروش   . رزق ثركبد + د. اضًبء شُقبر د انًسبضر

  514يذرج   5قطى االصىل ثبنذور   211يذرج   211يذرج   انًكبٌ

 األرثعبء

  اضى انًقرر

 انزذرٌت انًٍذاًَ 

    

     انًسبضر

      انًكبٌ

 انخًٍص

    انذٌٍ وانسٍبح انًعطكراد وانعبة انخالء  راض األطفبل ورًرٌضهى أي اضى انًقرر

    د. رزبة + د. ضًبذ  د. شعجبٌ ههم  رٌى+ د. د/ عجٍر انًسبضر

    313يذرج  313يذرج   313يذرج  انًكبٌ
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 أمل مهرانا.د/                                              ةبد. عبد العزيز سليم  + د/ سعيد عشي           

 

 م1029/1010 : 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 بدانجٍبَ انٍىو

 انطجذ  

    نىخٍخ روي االززٍبخبد ىضٍك انفروق انفردٌخ وانقٍبش  رعهٍى انهغخ االخُجٍخ اضى انًقرر

    د/ عجذ انعسٌس ضهٍى  د/ رشب انًذثىنً   د/ وفبء يخٍىٌ  انًسبضر

    211يذرج  211يذرج  211يذرج  انًكبٌ

 األزذ

       اضى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 االثٍٍُ

       اضى انًقرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 انثالثبء

     طرق رذرٌص روي االززٍبخبد  ررثٍخ إثذاعٍخ اضى انًقرر

     د/ غبدح عجذانطالو  د/ اًٌبٌ ضبيً  انًسبضر

     313يذرج  313يذرج  انًكبٌ

 األرثعبء

  اشراف ررثىي أصىل انزرثٍخ  صعىثبد انزعهى فً رٌبض االطفبل  ثرايح ويُبهح طفم انروضخ  رطىر انفكر انزرثىي  اضى انًقرر

  د/ عبدل انهًطً  د/ دمحم هالل  د/ اَعبو انكبشف  د/ طبهر عهىاٌ  د/ اًٌبٌ ضبيً  انًسبضر

  514يذرج  514يذرج  514يذرج  514يذرج  514يذرج  انًكبٌ

 انخًٍص

 اضى انًقرر

 انزرثٍخ انعًهٍخ 

   

    انًسبضر

    انًكبٌ


