
 جذول انذراضبد انعهَب قطى االثبر انًصرٍخ                                      

 و0202/  0202انفصم دراضي االول نهعبو انجبيعي 

املتاحف  دبلوم 

 انَوو كود انًبدح اضى انًبدح اضى انذكتور انطبعخ انًكبٌ اججبرى اختَبرى

 د.دعبء انجعبر 6/ 4 يكتت اججبرى 

 انغولد. يذًذ 

أضبنَت ووضبئم انعرض 

 انًتذفي

 االدذ 220هـ و 

 أ.د عجذ انعسٍس صالح 6/ 4 يكتت اججبرى 

 د. يُي زهَر

 االثٍَُ 222هـ و  يتبدف ويواقع تبرٍخَخ قويَخ

 أ.د يذًذ يصطفي 8/ 6 يكتت اججبرى 

 أ.د جًعخ يذًذ

 225هـ و  تكُونوجَب انًواد وانصُبعبد

 أ.د يذًود اثراهَى 6/ 4 يكتت اججبرى 

 أ.د يذًذ يصطفي

 د. اًٍبٌ انطَذ

 انثالثبء 226هـ و  عهى انفخبر

 د.ادًذ دضوقي 8/ 6 يكتت اججبرى 

 د/ دعبء انجعبر    

 222هـ و  عهى انًتبدف وتطورهب

 انتطجَم وانُشر انعهًي  د. ردبة اثراهَى 6/ 4 يكتت اججبرى 

 )قواعذ ثَبَبد األثر ( 

 االرثعبء 225هـ و 

 د/ردبة انصعَذى 8/ 6 يكتت اججبرى 

 د. ضوزاٌ يذًذ

 224هـ و  انًتبدف انُوعَخ

ملواد االختيارية  ا

  252و ص  يذخم اني عهى االثبر د. دطٍ َصر انذٍٍ    اختَبرى

 يقذيخ في عهى األَثروثونوجَب د. تبير جبد    اختَبرى

 )عهى االجُبش انجشرٍخ (

  226و د 

  244و ص (0تبرٍخ انفٍ ) د. يختبر انكطجبَي    اختَبرى

 on lineالتدريس 
 on line يتم التدريس في االسابيع الفردية حضورى بالكلية واالسابيع الزوجية

ُثبر انًصرٍخ    ثبر اإلضاليَخ        رئَص قطى ا ٌ انكهَخ                           رئَص قطى ُا  يعبو

 أ.د عجذ انعسٍس صالح                    أ.د َبصر يكبوى                      أ.يذًذ عجذ هللا          

ًَذ انكهَخ  ٌ انذراضبد انعهَب                                     ع  وكَم انكهَخ نشئو

 أ.د يذطٍ صبنخ                                               أ.د  ادًذ رجت          



بد انعهَب قطى االثبر انًصرٍخجذول انذراض  
 و0202/  0202انفصم دراضي االول نهعبو انجبيعي 

 دبلوم احلفائر

 انَوو كود انًبدح اضى انًبدح اضى انذكتور انطبعخ انًكبٌ اججبرى اختَبرى

 أ.د. عجذانعسٍس صالح 6/ 4 يكتت اججبرى 

 +د. يُصور عجذ انرازق 

 االدذ 222هـ ف  يذخم نعهى انذفبئر 

 االثٍَُ 220هـ ف  انجعثبد االثرٍخ  د. ردبة انصعَذى 6/ 4 يكتت اججبرى 

 225هـ ف يطبدخ ورضى يعًبرى  د. ٍبضر ٍذٌَ  8/ 6 يكتت اججبرى 

 أ.د يذًود اثراهَى  8/ 6 يكتت اججبرى 

 أ.د يذًذ يصطفي 

 د. اًٍبٌ انطَذ

 انثالثبء 242و ص  عهى انفخبر 

يقذيخ في عهى األَثروثونوجَب  د. تبير جبد 6/ 4 يكتت اججبرى 

 )عهى األجُبش انجشرٍخ(
 226و د 

 االرثعبء 222هـ ف  تقتَبد وطرق انذفر  ا.د. يذطٍ صبنخ 6/ 4 يكتت اججبرى 

انًعبدٌ وانصخور في يجبل  د. يذًود عجذ انذبفظ 8/ 6 يكتت اججبرى 

 االثبر 

 226د ث 

ملواد االختيارية  ا

  252و ص  يذخم اني عهى االثبر  د. يذًود رشذً    اختَبرى

  224د ف  انفُوٌ انقجطَخ  أ.د فبٍسح انوكَم     اختَبرى

  252و ص  انعًبرح انقجطَخ  د. جًبل عجذ انردَى    اختَبرى

تكُونوجَب انًواد وانصُبعبد  ا.د/َطرٍٍ انذذٍذى    

 انعضوٍخ انقذًٍخ 

  205د ث 

 on lineالتدريس 
 on line االسابيع الفردية حضورى بالكلية واالسابيع الزوجيةيتم التدريس في 

 

ٌ انكهَخ                           رئَص قطى اُثبر اإلضاليَخ        رئَص قطى اُثبر انًصرٍخ    يعبو

 وىأ.يذًذ عجذ هللا                                أ.د عجذ انعسٍس صالح                    أ.د َبصر يكب

ًَذ انكهَخ  ٌ انذراضبد انعهَب                                     ع  وكَم انكهَخ نشئو
 أ.د يذطٍ صبنخ                                               أ.د  ادًذ رجت         


