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 8-6 6-4 4-1 1-21 21-20 20-8 انثٍاَاخ انٍوو

 انطثدِ 

   ػهىَِفصًَِوِ انهغحِاالَعهٍسٌحِ يذخمِانىِػهىَِفصِانشخصٍحِ  انًمررِاضى

   د/ِانحطٍُىِػهواٌِ أ/ِتطًحِصانحِِ د/ِانحطٍُىِػهواٌِ  انًحاضر

   514ِِذرضي 514ِذرضي 724ِاػحل  انًكاٌ

 األحذ

     أصولِانررتٍح  انًمررِاضى

     د/ِايمِظادِ  انًحاضر

     211يذرضِ  انًكاٌ

 االشٍٍُ

       انًمررِاضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انصالشاء

       انًمررِاضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

ِ

ِ

 األرتؼاء

  يذخمِانىِانفهطفحِاالضاليٍحِ انًمررِاضى
انررازِانشؼثًِِنهًعرًغِِ

 انًصري
   

    ٌُاشِضؼذِِِد/ِا  د/ِاحًذِشاكرِ انًحاضر

    729ِاػحل  210ِِاػحل انًكاٌ

 انخًٍص

    حموقِاَطاٌ احصاءِاظرًاػً انفكرِانشرلًِانمذٌى انًمررِاضى

    د.ِدمحمِفوزي د/ِ....اَرذابِ...... د/ِأياًَِانطراوي انًحاضر

    514يذرضِ كهٍحِاَداب 704اػحِل 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 انٍوو

 ِانطثدِ 

    ضكشٍِذكُونوظٍاِانرؼهٍىِ 1ِذذرٌصِيصغرِ انررتٍحِانمويٍحِ انًمررِاضى

    لطىِانًُاْطِ ضكشٍِلطىِانًُاْطِ د/ِاحًذِاالنفًِ انًحاضر

    لطىِانًُاْطِ لطىِانًُاْطِ 116ِِاػحل ًكاٌان

 األحذ

    ذكُونوظٍاِذؼهٍىِ ػهىِاالظرًاعِانصُاػًِ  انًمررِاضى

    د/ِدمحمِفوزيِ اَرذابِد/ِ  انًحاضر

    211ِذرضِي كهٍحِاَداب  انًكاٌ

 االشٍٍُ

       انًمررِاضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

ِانصالشاء

 

    ػهىِاالظرًاعِانرٌفًِ االشرافِانررتويِ  انًمررِاضى

    د/ِإٌُاشِضؼذج د/ِػادلِانهًطً  انًحاضر

    328ِِاػحل 211ِذرضي  انًكاٌ

ِاألرتؼاء

 

       انًمررِاضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًٍص

    فهطفحِاضاليٍحِ فهطفحِانؼصورِانوضطىِ  انًمررِاضى

    د/ِاحًذِشاكرِ د.ِأياًَِانطراويِ  انًحاضر

    318ِلاػح 318اػحِل  انًكاٌ
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  8-6 6-4 4-1 1-21 21-20 20-8 انثٍاَاخ انٍوو

ِِانطثدِ 

     ِ انًمررِاضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

  ِ  طرقِذذرٌصِرويِاالحرٍاظاخِ ضٍكونوظٍحِرويِاالحرٍاظاخِ انًمررِضىا

     د/ِصفوخِذوفٍكِِد/ِدمحمِأتوِحالوجِ انًحاضر

   ِ 514ِِذرضي 514ِِيذرضِ انًكاٌ

 االشٍٍُ

ِِ انًمررِاضى

 انرذرٌةِانًٍذاًَ

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

ِانصالشاء

 

   ذؼهٍىِكثارِ ذطورِانفكرِانررتويِ  حموقِاَطاٌِضٍاضٍحِوِفهطفح انًمررِاضى

   ِْاللد/ِدمحم د/ِايمِظادِ  د/ِأياًَِانطراويِ انًحاضر

   313ِِذرضي 313ِِذرضي  318ِاػحل انًكاٌ

ِاألرتؼاء

 

  ِ ِ  انًمررِاضى

       انًحاضر

     ِ انًكاٌ

 انخًٍص

  ِػهىِانعًالِ يُاْطِتحسِػهًًِ 27ِِ،28ِفهطفحِحذٌصحِقِ فهطفحِحضارج انًمررِاضى

   د.ِدمحمِحعازيِِ د.ِدمحمِحعازيِِ د/ِدمحمِداوودِ د/ِدمحمِداوودِِ انًحاضر

 انًكاٌ
   117ِاػحل 117ِاػحل 117ِاػحل117ِِاػحلِ
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 8-6 6-4 4-1 1-21 21-20 20-8 انثٍاَاخ انٍوو

 ِانطثدِ 

     ضكشٍِانفروقِانفردٌحِ َظاوِانرؼهٍىِفًِيصرِ انًمررِاضى

     لطىِػهىِانُفصِ يثرونِػطٍحِد/ِ انًحاضر

     يؼًمِػهىِانُفصِ 514يذرضِ انًكاٌ

 األحذ

 انًمررِاضى
     ِنرذرٌةِانًٍذاَـــــــًِاِ

     انًحاضر

     انًكاٌ

 االشٍٍُ

   فهطفحِانهغح فهطفحِانرأوٌمِ ذارٌخِيصرِانحذٌسِوانًؼاصرِ انفروقِانفردٌح انًمررِاضى

   زيِد.ِدمحمِحعا د.ِدمحمِحعازيِِد/ِصفوخِحطٍٍِِد/ِاًٌاٌِضحاِِِ انًحاضر

   117ِِاػحِل 117ِِِلاػح116ِلاػحِ 211ِيذرضِِ انًكاٌ

 انصالشاء

       انًمررِاضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األرتؼاء

       انًمررِاضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًٍص

   ّذصوفِاضاليًِوَصوصِِانطثٍؼٍحِِظغرافٍحِيصر فهطفحِانمٍىِ يشكالخِفكرِػرتًِ انًمررِاضى

   د/ِاحًذِشاكرِِد/ِفاذٍِأتوِظالنحِِ د/ِاياًَِانطراويِ د/ِاحًذِشاكرِ انًحاضر

 انًكاٌ
  110ِاػحل 314اػحِل 110ِاػحل 110ِاػحل
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  8-6 6-4 4-1 1-21 21-20 20-8 انثٍاَاخ انٍوو

ِِانطثدِ 

    ػهىِاالظرًاعِانحضري ػهىِاالظرًاعِانعُائً انطكاٌِوذُظٍىِاألضرج انًمررِاضى

    د/ِاَرذابِ د/ِاَرذابِ د/ِاَرذابِ انًحاضر

    كهٍحِاَداب كهٍحِاَداب كهٍحِاَداب انًكاٌ

 األحذ

     طرقِذذرٌصِرويِاالحرٍاظاخِ ضٍكونوظٍحِرويِاالحرٍاظاخِ انًمررِاضى

     د/ِصفوخِذوفٍكِِد/ِدمحمِأتوِحالوجِ نًحاضرا

  ِ  514ِِذرضِِِي 514ِيذرضِِِ انًكاٌ

 االشٍٍُ

ِِ انًمررِاضى

 انرذرٌةِانًٍذاًَ

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

ِانصالشاء

 

   ذؼهٍىِكثارِ ذطورِانفكرِانررتويِ   انًمررِاضى

   ِْاللد/ِدمحم د/ِايمِظادِ   انًحاضر

   313ِِيذرض 313ِيذرضِ   انًكاٌ

ِاألرتؼاء

 

     ػهىِاظرًاعِانًؼرفح انذًٌمراطٍحِوحموقِاإلَطاٌ انًمررِاضى

     دِإٌُاشِضؼذج دِإٌُاشِضؼذج انًحاضر

     226لاػحِ 226لاػحِ انًكاٌ

 انخًٍص

       انًمررِاضى

       انًحاضر

       انًكاٌ
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 8-6 6-4 4-1 1-21 21-20 20-8 انثٍاَاخ انٍوو

 ِانطثدِ 

   انشخصٍحِوانصمافحِ تحوزِيٍذاٍَح نًطرمثمػهىِاظرًاعِا َظاوِانرؼهٍىِفًِيصرِ انًمررِاضى

   د/ِاَرذابِاداب د/ِاَرذابِادابِ دِ/ِاَرذابِِادابِ د/ِيثرونِػطٍحِ انًحاضر

  318ِِاػحل318ِِاػحل318ِِاػحل 514يذرضِ انًكاٌ

 األحذ

ِ انًمررِاضى

 انرذرٌةِانًٍذاًَ

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 االشٍٍُ

  ِِظغرافٍحِيصرِانطثٍؼٍحِِ ذارٌخِيصرِانحذٌسِوانًؼاصرِ ٌحِانفروقِانفرد انًمررِاضى

  ِِأ.د/ِيذحدِِاالَصاريِِد/ِصفوخِحطٍٍِ ِِاًٌاٌِضحاِد/ِ انًحاضر

  211ِِيذرض116ِِلاػحِ 211ِيذرضِِ انًكاٌ

 انصالشاء

     ضكشٍِانفروقِانفردٌحِِ ػهىِاظرًاعِانرًٍُحِ انًمررِاضى

     ػهىِانُفصِلطىِ دِإٌُاشِضؼذج انًحاضر

     يؼًمِػهىِانُفصِ 518لاػحِ انًكاٌ

 األرتؼاء

       انًمررِاضى

       انًحاضر

  ِ ِ  انًكاٌ

 انخًٍص

   ِ   انًمررِاضى

   ِ   انًحاضر

   ِ   انًكاٌ

 


