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 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 انثٍاَاخ انٍىو

 انطثدِ 

   عهىَِفصًَِىِ انهغحِاالَدهٍسٌحِ انرارٌخِاالضاليًِ  مررانًِاضى

  ِد/ِانسطًٍُِعهىاٌِ ا/ِتطًحِصانر د/ِهاَىِعثذِانغفارِ  انًساضر

   514ِيذرجِ 514يذرجِ 210قِ  انًكاٌ

 األزذ

  ِ ِاصىلِانررتٍحِ األصىاخِِانعرتٍح انًمررِاضى

  ِ ِد/ِايمِخادِ د/ِدمحمِرشادِ انًساضر

  ِ 211ِيذرجِ 210قِ اٌانًك

 االثٍٍُ

       انًمررِاضى

  ِ    انًساضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

   األصىاخِانعرتٍح  َسىِوصرف  انًمررِاضى

   د/ِاياًَِعثذِانكرٌىِ  د/ِيسًىدِزطٍِ  انًساضر

   321اعحِل  312ِقِ  انًكاٌ

ِ

ِ

 األرتعاء

   َسىِوصرف يذخمِإنىِانثالغحِوانُمذ ىِاألدبِانعرتًيذخمِإن يذخمِإنىِاألدبِانعرتً انًمررِاضى

   د/ِتطًٍحِأزًذِِد/ِضًاذِفرٌذِ ا.د/ِتههىلِضانىِ د/ِضايرِداودِ انًساضر

   113لاعحِ 113لاعحِ 113ِاعحل 113ِاعحل انًكاٌ

 انخًٍص

    زمىقِاَطاٌِ يذخمِإنىِانثالغحِوانُمذ  انًمررِاضى

    فىزيِِد.ِدمحم د/ِاضًاءِشُمارِ  انًساضر

    514رجِيذ 213لاعحِ  انًكاٌ
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 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 انثٍاَاخ انٍىو

 ِالسبت ِ

       املقررِاسم

       راحملاض

       املكان

 األحد

   عهىِانًعاًَ ذكُىنىخٍاِذعهٍىِ أدبِإضاليً  املقررِاسم

   د/ِضًاذِفرٌذِ د/ِدمحمِفىزيِ د/ِزكًِعاتذٌٍِ  احملاضر

   314قِ 211ِذرجي 518قِ  املكان

 االثنني

   ضكشٍِذكُىنىخٍاِانرعهٍىِِ عهىوِانمرآٌ 1انُسىِوانصرفِ عهىوِانمرآٌ املقررِاسم

   لطىِانًُاهحِ د/ِرزابِضًٍرِ د/ِدمحمِرشادِ د/ِاترطاوَِاصفِ احملاضر

   تانذورِانطادشيعًمِانركُىنىخٍاِ 213ِاعحل 213لاعحِ 213ِاعحل املكان

ِالثالثاء
 

    َسىِوصرف اشرافِذرتىيِ 1ِذذرٌصِيصغرِضكشٍِ املقررِاسم

    د/ِاياًَِعثذِانكرٌىِ د/ِعادلِانهًطً لطىِانًُاهحِ احملاضر

    113ِاعحل 211يذرجِ انخايصتانذورِيعًمِانرذرٌصِ اناملك

ِاألربعاء
 

    أدبِإضاليً عهىِانًعاًَ انشعرِىيىضٍم املقررِاسم

    د/ِدمحمِذىفٍكِ د/ِدمحمِانُدارِ أ.د/ِاَىرِانطُىضًِ احملاضر

    314ِاعحل 314ِاعحل 314ِاعحل املكان

 اخلميس

       املقررِاسم

       احملاضر

       املكان

 
 



 

 عميد الكلية                                                        الجدول                  لجنة       
 

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

 
  

 
 
 
 

ِِ10291010 

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

ِِانطثدِ 

      انفكرِانُمذيِعُذِانعرب انًمررِاضى

      د/ٌِطراِانعذويِ انًساضر

      518ِاعحل ًكاٌان

 األزذ

     طرقِذذرٌصِرويِاالزرٍاخاخِ ضٍكىنىخٍحِرويِاالزرٍاخاخِ انًمررِاضى

     د/ِصفىخِذىفٍكِِد.ِدمحمِأتىِزالوجِ انًساضر

     514ِِذرجي 514ِِذرجي انًكاٌ

 االثٍٍُ

   األدبِاألَذنطً  األدبِاألَذنطً  األدبِاألَذنطً األدبِانعثاضً انًمررِاضى

أ.د/ِرزقِ  أ.د/ِأَىرِانطُىضً د/ِضايرِداودِ انًساضر

 تركاخِ
   أ.د/ِرزقِتركاخِ 

   317ِاعحل  317ِِاعحل  317ِِلاعح 317ِاعحل انًكاٌ

ِانثالثاء

 

   ذعهٍىِكثارِ ذطىرِانفكرِانررتىيِ انفكرِانُمذيِعُذِانعرب يهاراخِنغىٌحِ)كراتح( انًمررِاضى

   د/ِدمحمِهاللِ د/ِايمِخادِ شُمارد/ِاضًاءِ د/ِاياًَِعثذِانكرٌىِ انًساضر

   313ِِذرجي 313ِِذرجي 113لاعح 113ِاعحل انًكاٌ

ِاألرتعاء

 

 ِاألدبِانعثاضًَِسىِوصرفِانُسىِوانصرفِ يهاراخِنغىٌحِ)كراتح( فهطفحِاضاليٍحِ انًمررِاضى

  ارِعطٍحِد/ِعثذِانغف د/ِيسًىدِزطٍِ د/ِتطًٍحِأزًذِ أ.د/ِاَىرِانطُىضًِ د/ِأزًذِشاكرِ انًساضر

  210ِاعحل 210ِاعحل 210ِاعحل 210ِاعحل 210ِاعحل انًكاٌ

 انخًٍص

 انًمررِاضى

 انرـــــــــــذرٌةِانًـــــــــٍذاًَ
    

     انًساضر

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

 ِانطثدِ 

   ذسهٍمِانُصىص  األدبِانعرتًِانسذٌثِ)َثر( َظاوِانرعهٍىِفًِيصرِِ انًمررِاضى

   أ.د/ِتههىلِضانىِ  تههىلِضانىِأ.د/ِِد/ِيثرونِعطٍحِ انًساضر

   312ِقِ  314ِلاعح514ِِيذرجِ انًكاٌ

 األزذ

       انًمررِاضى

     ِ انًساضر

     ِ انًكاٌ

 االثٍٍُ

  ضكشٍِانفروقِانفردٌحِ ضكشٍِانفروقِانفردٌحِ ذسهٍمِانُصىص اذداهاخِانُمذِاألدتًِانسذٌث انفروقِانفردٌحِِوانمٍاشِ انًمررِاضى

  لطىِعهىِانُفصِِ لطىِعهىِانُفصِِ د/ِزكًِعاتذٌٍِ أ.د/ِدمحمِخهٍفحِ ِد/ِاًٌاٌِضسا انًساضر

 انًكاٌ
 211ِيذرجِِ

 227ِاعحل 227ِاعحل
 يعًمِعهىِانُفصِانررتىيِ يعًمِعهىِانُفصِانررتىيِ

 

 انثالثاء

 انًمررِاضى

 انرـــــــــذرٌةِانًـــــــــٍذاًَ

    

   ِ انًساضر

   ِ انًكاٌ

 األرتعاء

   ىِانهغحِانعرتٍحِانساضىبِوذعهٍ َسىِوصرف  انُسىِوانصرف انًمررِاضى

   د/ِدمحمِانُدارِ+ِد/ِأياًَِعثذِانكرٌىِ د/ِيسًىدِزطٍِ  د/ِدمحمِرشادِ انًساضر

 انًكاٌ
 110ِاعحل

 213ِاعحل 
   313يذرجِ

 انخًٍص

     األدبِانعرتًِانسذٌثِ)َثر( اذداهاخِانُمذِاألدتًِانسذٌث انًمررِاضى

     أ.د/ِدمحمِخهٍفحِ د/ٌِطراِانعذويِ انًساضر

     116ِاعحل 116ِاعحل انًكاٌ

 


