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 صبر  انًصرَخاِ انًطزىي األول: دثهىو

 الٍَ األضجىع األول دضىر واألضجىع انضبًَ أوٌ

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

انًجًُ  اججبري 

 انًشزرن

 انطجذ 514و ص  انعصر انعزُك د. اًَبٌ انطُذ 3/4

انًجًُ  اججبري 

 انًشزرن

 509و ص  آصبر يب لجم انزبرَخ أ.د اثى انذطٍ ثكري 4/5

انًجًُ  خزُبرٌا 

 انًشزرن

 د. ادًذ ثذراٌ 5/6

  د.غبدح يصطفً

 انطجذ 535و ص  يىالع أصرَخ

انًجًُ  اججبري 

 انًشزرن

آصبر شرلُخ انعرق واألَبضىل  أ.د َبصر يكبوي 3/4

(1) 

 االصٍُُ 508و ص 

انًجًُ  اججبري 

 انًشزرن

 507و ص  (1نغخ يصرَخ لذًَخ ) أ.د رذُخ شهبة 4/5

انًجًُ  رٌخزُبا 

 انًشزرن

6/7   

 د.دعبء انجعبر

 األصٍُُ 541و ص  فٍ دفبئر ويزبدف

انًجًُ  اججبري 

 انًشزرن

 ربرَخ يصر انمذَى دونخ د. اَىر ضهُى 7/8

 لذًَخ وعصر اَزمبل أول

 505و ص 

انًجًُ  اججبرٌ اخزُبري

 انًشزرن

 د .طبرق رىفُك 3/4

 د. عبدل َصر 

 ( دونخ1آصبر يصرَخ لذًَخ)

 وعصر اَزمبل أول لذًَخ

 

 رثعبءاأل 506و ص 

انًجًُ  اججبرٌ اخزُبري

 انًشزرن

 يذخم انً ربرَخ ودضبرح .د دطٍُ رثُعأ 4/5

 يصر انمذًَخ 

 األرثعبء 501و ص 

انًجًُ  اخزُبرٌ اخزُبري

 انًشزرن

 األرثعبء 534و ص  ربرَخ انعهىو انمذًَخ د. يًُ زهُر 6/8

انًجًُ  اخزُبرٌ اخزُبري

 انًشزرن

 األرثعبء 529و ص  لراءاد اصرَخ)ثهغخ أورثُخ( د. هُبو روظ 2/4

 رئُص لطى اِصبر انًصرَخ   

 عًُذ انكهُخ                      انعهُب            وكُم انكهُخ نشئىٌ انذراضبد                        أ.د َبصر يكبوي

 أدًذ رجتأ.د                                                 طٍ صبنخيذأ.د                                                  



 

 

 جذول انذراضبد انعهُب لطى اِصبر انًصرَخ

 و2021/  2020انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 صبر  انًصرَخاِدثهىو  انًطزىي انضبًَ:

 األضجىع األول أوٌ الٍَ واألضجىع انضبًَ دضىر

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

انًجًُ  اججبري 

 انًشزرن

 انطجذ 525و ص  (2نغخ لجطُخ ) أ.د ادًذ جالل 4/5

انًجًُ  اججبري 

 انًشزرن

 أ.د جًعخ دمحم 5/6

 أ.د دمحم يصطفً

 503د س  يجبئ رريُى اِصبر

انًجًُ  خزُبريا 

 انًشزرن

 انطجذ 539و ص  (3اطُمً )خظ هُر د. خبنذ دطٍ 6/7

انًجًُ  ججبريا 

 انًشزرن

 د. يًُ زهُر 7/8

 د. غبدح يصطفً

 511و ص  فُىٌ صغري

انًجًُ  خزُبريا 

 انًشزرن

 األصٍُُ 531و ص  انعًبرح انمجطُخ د. يُطرح عجذهللا 3/4

انًجًُ  ججبريا 

 انًشزرن

 (3ربرَخ يصر انمذَى ) أ.د َبصر يكبوي 4/5

 دونخ دذَضخ

  516و ص 

انًجًُ  اججبري 

 انًشزرن

 األصٍُُ 518و ص  (3نغخ يصرَخ لذًَخ ) أ.د ضعبد عجذ انعبل  6/7

انًجًُ  اخزُبري 

 انًشزرن

 د. دانُب انطُذ 7/8

 د/ يذًىد عجذ انجبضظ

 528و ص  (2آصبر شرلُخ لذًَخ )

انًجًُ  اججبري 

 انًشزرن

 أ.د/ ادًذ عُطٍ 3/4

 

 (3آصبر يصر انمذًَخ )

 خدونخ دذَض

 االرثعبء 517و ص 

 521و ص  (2خظ هُراطُمً ) د. خبنذ دطٍ  5/6 ضًُر اججبري 

 رئُص لطى اِصبر انًصرَخ   

 

 أ.د َبصر يكبوي

 

 عًُذ انكهُخ               وكُم انكهُخ نشئىٌ انذراضبد انعهُب                                         

         

 

 أدًذ رجتأ.د                صبنخ                                             يذطٍأ.د                  

 



 

 

 جذول انذراضبد انعهُب لطى اِصبر انًصرَخ

 و2021/  2020انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 أوٌ الٍَاألضجىع األول دضىر واألضجىع انضبًَ 

 ثرَبيج يبجطزُر يصري

كىد   اضى انًبدح ضى انذكزىرا انطبعخ اججبري انًكبٌ

 انًبدح

 انُىو

ق ة  لبعخ ثذش أ.د دمحم دًسح  4/6 اججبري رىفُك

602 

 االدذ

 أ.د عالء شبهٍُ 4/6 اججبري يكزت

 أ.د َبصر يكبوي

 يىضىع  خبص

 )فً ربرَخ يصر انمذَى(

و ص 

603 

 انضالصبء

 يىضىع خبص أ.د هجخ َىح 6/8 اججبري يكزت

 )نغخ يصرَخ انمذًَخ (

 و ص

605 

 أدًذ عُطًأ.د  4/6 اججبري يكزت

 

 يىضىع خبص

 )فً آصبر يصر انمذًَخ (

و ص 

604 

 االرثعبء

 رئُص لطى اِصبر انًصرَخ   

 

 

 وكُم انكهُخ نشئىٌ انذراضبد انعهُب                                     عًُذ انكهُخ                    أ.د َبصر يكبوي

         

  

  أدًذ رجتأ.د                                                 يذطٍ صبنخأ.د                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذول انذراضبد انعهُب لطى اِصبر انًصرَخ

 و2021/  2020انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 Eثرَبيج يبجطزُر يصري 

كىد   اضى انًبدح اضى انذكزىر بعخانط اججبري انًكبٌ

 انًبدح

 انُىو

 يىضىع خبص أ.د ادًذ عُطً  4/6 اججبري يكزت

 )فً آصبر يصر انمذًَخ (

و ص 

ق ة 604

602 

 األدذ

 يىضىع خبص أ.د زَُت يذروش 3/4 اججبري يكزت

 )نغخ يصرَخ انمذًَخ (

و ص 

605 

 انضالصبء

 أ.د عالء شبهٍُ 4/5 اججبري يكزت 

 

 يىضىع  خبص

 )فً ربرَخ يصر انمذَى(

 

و ص 

603  

 انضالصبء

 َبصر يكبويأ.د  4/6 اججبري يكزت

 

ق ة  لبعخ ثذش

602 

 انخًُص

 رئُص لطى اِصبر انًصرَخ   

 

 

 أ.د َبصر يكبوي       

 

 

 وكُم انكهُخ نشئىٌ انذراضبد انعهُب                                     عًُذ انكهُخ 

         

 

  أدًذ رجتأ.د                                                   يذطٍ صبنخد أ.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذول انذراضبد انعهُب لطى اِصبر انًصرَخ

 و2021/  2020انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

  التاريخ قبل ما آثار دبلوماملستوى األول  

كىد   ضى انًبدحا اضى انذكزىر انطبعخ اججبري انًكبٌ

 انًبدح

 انُىو

عصر يب لجم انزبرَخ فٍ  أ.د أثى انذطٍ ثكري 3/4 اججبري يكزت

 انعبنى انمذَى

و د 

501 

 انطجذ

األزيُخ انجُىنىجُخ وَشأح  د دمحم دًذاٌ 4/5 اججبري يكزت

 انُجبربد وانكبئُبد انذُخ

و د 

505 

 انطجذ

و د  خجُىنىجُخ األرض انًصرَ د. دمحم دًذاٌ 5/6 اججبري

507 

األدواد انذجرَخ ورمُُزهب  أ.د يصطفً عطب هللا 6/7 اججبري

 انمذَى فٍ انعبنى

و د 

508 

 ججبريا يكزت

 

3/4  

 د. ربير جبد
يمذيخ فٍ عهى 

األَضروثىنىجُب ) عهى 

 األجُبش انجشرَخ (

و د 

506 

 األصٍُُ

 خزُبريا يكزت

 

 د. ربير جبد 4/5

 
د  و األصُىجرافُب األصرَخ

533 

 صٍُُاأل

 

أ.د أثى انذطٍ ثكري  5/6 اججبري يكزت

 د. إًَبٌ انطُذ
عصىر يب لجم انزبرَخ فٍ 

 أوروثب وآضُب انىضطٍ

و د 

516 

 األصٍُُ

  3/4 ججبريا يكزت

 أ.د يصطفً عطب هللا
انفٍ فٍ عصىر يب لجم 

 انزبرَخ

و د 

521 

 األرثعبء

انذفبئر فٍ يىالع يب لجم  د. إًَبٌ انطُذ 4/5 اخزُبري يكزت

 انزبرَخ

و د 

530 

 األرثعبء

 األرثعبء  انمجبئم انجذائُخ انًعبصرح د. عهُبء انذطًُُ 5/6 اخزُبري يكزت

 رئُص لطى اِصبر انًصرَخ   

 

 وكُم انكهُخ نشئىٌ انذراضبد انعهُب                                     عًُذ انكهُخ          أ.د َبصر يكبوي       

         

 أدًذ رجتأ.د                                                  يذطٍ صبنخأ.د                                             

 

 



 جذول انذراضبد انعهُب لطى اِصبر انًصرَخ

 و2021/  2020انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

  التاريخ قبل ما آثار دبلوم :املستوى الثاني 

 انُىو كىد انًبدح  اضى انًبدح اضى انذكزىر انطبعخ ياججبر انًكبٌ

 طبرق جاللأ.د  3/4 اججبري يكزت

 )اَزذاة(
عصر يب لجم انزبرَخ فٍ 

 انعبنى انمذَى

 ألدذا 504ح أ 

عصىر يبلجم انزبرَخ فً  أ.د أثى انذطٍ ثكري 4/5 اججبري يكزت

 األيرَكزٍُ واضزرانُب

 األدذ 524و د 

انًعزمذاد انذَُُخ  ُطًأ.د ادًذ ع 5/6 اججبري

وانجُبئسَخ فً عصىر يب 

 لجم انزبرَخ

 525و د 

دراضبد يمبرَخ نذضبراد  أثى انذطٍ ثكريأ.د  6/7 خزُبريا

فً انعبنى  يبلجم انزبرَخ

 انغرثً

 529و د 

 خزُبريا يكزت

 

3/4  

 د. يهب )رريُى(
 انضالصبء 531د س  رصىَر فىرىغرافً

 اججبري يكزت

 

َشأح انكزبثخ ورطىرهب فً  نطُذد. إًَبٌ ا 4/5

 انعصر انعزُك
و د 

526533 

 انضالصبء

 

أشكبل وزخرفخ انفخبر فً  د. إًَبٌ انطُذ 5/6 اججبري يكزت

انشرق األلصً فًُب لجم 

 انزبرَخ

 انضالصبء 528و د 

  3/4 ججبريا يكزت

 أ.د يصطفً عطب هللا
 عصر يبلجم األضراد

 )األضرح صفر(

 انخًُص 513و د 

عصىر يبلجم انزبرَخ فً  أ.د يصطفً عطب هللا 4/5 جبرياج يكزت

 جُىة وشرق أفرَمُب

 انخًُص 514و د 

 رئُص لطى اِصبر انًصرَخ   

 

 وكُم انكهُخ نشئىٌ انذراضبد انعهُب                                     عًُذ انكهُخ                أ.د َبصر يكبوي       

         

 أدًذ رجتأ.د                                                  يذطٍ صبنخأ.د                                                   

 

 

 

 جذول انذراضبد انعهُب لطى اِصبر انًصرَخ



 و2021/  2020انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 ثرَبيج دكزىراِ يب لجم انزبرَخ

كىد   اضى انًبدح نذكزىراضى ا انطبعخ اججبري انًكبٌ

 انًبدح

 انُىو

انًُبهج انزذهُهُخ نذراضخ  أ.د اثى انذطٍ ثكري  3/4 اججبري يكزت

 األدواد انذجرَخ 

 األدذ 701أ و 

لراءاد دذَضخ فً فخبر يب لجم  د. اًَبٌ انطُذ 4/5 اججبري يكزت

 انزبرَخ 

 االدذ 702أ و 

رح يٍ انفٍ يىضىعبد يخزب أ.د يصطفً عطب هللا 5/6 اججبري

انصخري فً عصىر يب لجم 

 انزبرَخ 

 703أ و 

 االخزُبري

 اخزُبري يكزت

 

3/4 Prof.Dr.Kupper  انفزرح انالدمخ عهً انعصر

انذجري انمذَى فً انصذراء 

 انكجري

 انضالصبء 707أ و 

 اخزُبري يكزت

 

4/5 Dr.Heiko  رطجُمبد يُذاَُخ عهً أضبنُت

انذفر وانزُمُت فً يىالع يب 

 انزبرَخ لجم 

 انضالصبء 712أ و 

انًىد انخبو فً عصىر يب لجم   ذبفظد. يذًىد عجذ ان 3/4 اخزُبري يكزت

 انزبرَخ 

 انخًُص 706أ و 

انجُئخ فً عصىر يب لجم  Dr.Heiko 4/5 اخزُبري يكزت

 انزبرَخ 

 انخًُص 709أ و 

 رئُص لطى اِصبر انًصرَخ   

 

 انكهُخ نشئىٌ انذراضبد انعهُب                                     عًُذ انكهُخ وكُم             أ.د َبصر يكبوي       

         

 

 أدًذ رجتأ.د                                                  يذطٍ صبنخأ.د                                               

 


