
 
جذٔل انذراضاخ انعهٛا لطى اٜشار انًصرٚح 

 و2017 / 2016انفصم انذراضٗ انصاَٗ نهعاو انجايعٗ 

 شار  انًصرٚحاٜأنٗ دتهٕو 

 انٕٛو كٕد انًادج اضى انًادج اضى انذكرٕر انطاعح انًكاٌ اجثارٖ اخرٛارٖ

د أحًذ جالل.أ 4/6 غٛحح اجثارٖ  (1)لثطٛحنغح   519و ص    انطثد 

دانٛا انطٛذ. د 4/6 غٛحح اجثارٖ  (2)أشار يصرٚح لذًٚح     

دٔنح ٔضطٙ ٔعصر اَرمال 

 شاَٙ

512و ص   االحذ 

إَر ضهٛى.د 6/8 غٛحح اجثارٖ  (2 )ذارٚخ يصر انمذٚى    

دٔنح ٔضطٙ ٔعصر اَرمال 

 شاَٙ

511و ص   

زكٛح زكٙ. د 4/6 غٛحح اجثارٖ  تحساليُاْج   510و ص    االشٍُٛ 

اتٕ  اجثارٖ 

 تكر

د يحًذ حًسج.أ 6/8  

يحًٕد انحطُٛٗ. د  

يذخم إنٙ أشار ٔحضارج يصر 

 اإلضاليٛح

502أ ش   

خانذ حطٍ. د 4/6 غٛحح اجثارٖ  (1)ْٛراطٛمٙ   515و ص    انصالشاء 

َٛههٗ يحًذ. د 6/8 غٛحح اجثارٖ  (2)نغح يصرٚح لذٚى   513و ص    

 االخرٛارٖ

د احًذ عٛطٗ.أ    اخرٛارٖ 536و ص  انفكر انذُٚٙ    

عال انعثٕدٖ. د    اخرٛارٖ 543و ص  فٌُٕ يصرٚح لذًٚح     

ْٛاو رٔاظ. د    اخرٛارٖ 538و ص  انًجرًع انًصر٘ انمذٚى    

أًٚاٌ انطٛذ.  د    اخرٛارٖ 540و ص  عهى انفخار    

 

 

 
 الدراسات العلٌا            رئٌس القسم         وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا             عمٌد الكلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جذٔل انذراضاخ انعهٛا لطى اٜشار انًصرٚح 

 2017 / 2016انفصم انذراضٗ انصاَٗ نهعاو انجايعٗ 

شار يصرٚحاٜشاَٛح دتهٕو   

 انٕٛو كٕد انًادج اضى انًادج اضى انذكرٕر انطاعح انًكاٌ اجثارٖ اخرٛارٖ

6 /4 ضًٛر اجثارٖ  د خانذ غرٚة.أ   يصر فٙ انعصرٍٚ آشار 

 انَٕٛاَٙ ٔانرٔياَٙ

526و ص   االحذ 

8 / 6 ضًٛر اجثارٖ  يٛطرج عثذ هللا. د   

 

 يصر فٙ ذارٚخ

انعصرٍٚ انَٕٛاَٙ 

 ٔانرٔياَٙ

520و ص   

اتٕ  اجثارٖ 

 تكر

4 / 6 طارق جالل . د  ذطثٛماخ انحاضة اٜنٙ  

 فٙ يجال االشار

504ح أ   االشٍُٛ 

8 / 6 ضًٛر اجثارٖ  514 خ ف فٌُٕ لثطٛح  انذٍُْٚذ صالح.د   

6 / 4 ضًٛر اجثارٖ  حطٍٛ رتٛع.  د  آشار يصر فٙ انعصر  

 انًرأخر

523و ص   انصالشاء 

8 / 6 ضًٛر اجثارٖ  ذارٚخ يصر فٙ انعصر  حطٍ َصر انذٍٚ. د 

 انًرأخر

522و ص   

6 / 4 ضًٛر اجثارٖ  صالح انخٕنٙ. د.أ  (4)نغح يصرٚح لذًٚح   524و ص    االرتعاء 

 االخرٛارٖ

8 / 6 ضًٛر  اخرٛارٖ .د  ذكُٕنٕجٛا انًٕاد  

ٔانصُاعاخ غٛر 

 انعضٕٚح انمذًٚح

517خ ز    

8 / 6 ضًٛر  اخرٛارٖ ذاير جاد. د  533و خ  االشُٕجرافٛا األشرٚح    

6 / 4 ضًٛر  اخرٛارٖ احًذ انًُٛٗ . د  513خ ز  يطاحح ٔرضى يعًار٘   انطثد 

ضًٛر   اخرٛارٖ د أحًذ جالل.أ 8 / 6 (3)نغح لثطٛح    527و ص  
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جذٔل انذراضاخ انعهٛا لطى اٜشار انًصرٚح 

 و2017 / 2016انفصم انذراضٗ انصاَٗ نهعاو انجايعٗ 

 ترَايج انًاجطرٛر آشار  يصرٚح

 كٕد  اضى انًادج اضى انذكرٕر انطاعح اجثارٖ انًكاٌ

 انًادج

 انٕٛو

د احًذ عٛطٗ.أ 4/6 اتٕ تكر اجثارٖ  

د ايال انعًرٖ .أ  

د ضٛذ انثُا .أ  

601و ز يٕالع أشرٚح  انصالشاء 

د يراد عالو.أ 4/6 يكرة اخرٛارٖ  و ص  َصٕص ْٛراطٛمٛح 

621  

 انطثد

د حطاٌ عاير.أ 4/6 يكرة اخرٛارٖ  ْٛرٔغهٛفٙ فٙ انعصر  

 انثطهًٙ

و ص 

623  

يحًٕد عثٛذ . د 4/6 يكرة اخرٛارٖ   

ضهًٛاٌ حايذ . د  

و ص  اإلدارج فٙ يصر انمذًٚح

615  

 االحذ

د عال انعجٛس٘.أ 4/6 ذٕفٛك اخرٛارٖ  و ص  َصٕص دًٕٚطٛمٛح 

622  

 االشٍُٛ 

د عالء غاٍْٛ.أ 4/6 يكرة اخرٛارٖ   

د َاصر يكأ٘.أ  

انطٛاضح انخارجٛح فٙ 

 يصر انمذًٚح

و ص 

616  

د ْثّ يصطفٗ .أ 4/6 يكرة اخرٛارٖ  و ص   لثطٛح نغح 

624  

د عهٙ رضٕاٌ.أ 4/6 يرضٗ اخرٛارٖ   

 

و ص  انفٌُٕ انًصرٚح انمذًٚح

610  

 االرتعاء

د احًذ عٛطٙ.أ 6/8 يرضٗ اخرٛارٖ   

 

و ص  عًارج يصرٚح لذًٚح

607  

عسج فارٔقد.أ 4/6 ذٕفٛك اخرٛارٖ   

 د ضهٕٖ كايم

 

انفكر انذُٚٙ فٙ انعصر 

انًرأخر ٔحرٗ َٓاٚح 

انعصرٍٚ انَٕٛاَٙ 

 ٔانرٔياَٙ

و ص 

609  
 انخًٛص
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جدول الدراسات العلٌا قسم االثار المصرٌة 
 م2016 / 2015 للعام الجامعى ثانىالفصل الدراسى ال

أولى  دبلوم  آثار ما قبل التارٌخ 

اختٌارى  اجبارى  المكان  الساعة  اسم الدكتور  اسم المادة  الٌوم  المادة كود

اجبارى   ابو الحسن بكري. د 6 /4 ابو بكر رالحجرٌة القدٌمة والعص 
والوسطى فً بالد الشام 

 واألناضول

السبت  517م ت 

اجبارى   د محمد حمزة.أ 8 /6 ابو بكر   
مصطفً عطٌه.د.أ  

نفٌن ٌحٌى.د  

الطرق الفنٌة والعلمٌة لتؤرٌخ 
 األثر

 502م ت 

اجبارى   مكتب  ابو الحسن بكري. د 6 /4  

 
العصور الحجرٌةالقدٌمة 

 والوسطى فً الجزٌرة العربٌة
االحد  518م ت 

اجبارى   مكتب  العصورالحجرٌة القدٌمة   ابو الحسن بكري.د 8 /6
 والوسطً فً العراق وإٌران

 510م ت 

اجبارى   مكتب  د مصطفى عطا هللا .أ 6 /4 عصور ما قبل التارٌخ فً شمال  
 افرٌقٌا وجزر البحر المتوسط

 االثنٌن 515م ت 

اجبارى   مكتب  د مصطفى عطا هللا .أ 8 /6 العصر الحجري القدٌم  
 والحجرى الوسٌط فً مصر

 509م ت 

اجبارى   مكتب  النقوش الصخرٌة فً مصر   سعد بركة.د 6 /4
(دراسة مقارنة)والعالم القدٌم   

الثالثاء  527م ت 

 االختٌارى

اختٌارى    534 تم  متاحف ما قبل التارٌخ فً العالم  بكري أبو الحسن.د   

اختٌارى  د مصطفى عطا هللا .أ    المنشآت المدنٌة والدٌنٌة فٌما  
 قبل التارٌخ دراسة مقارنة

  535م ت 

اختٌارى  مناهج البحث األثري ومشكالته   أٌمان السٌد.د   
 فٌما قبل التارٌخ

  536م ت 

اختٌارى    531ت ث  تصوٌر فوتوغرافً .د   
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جدول الدراسات العلٌا قسم االثار المصرٌة 
 م2017 / 2016 للعام الجامعى ثانىالفصل الدراسى ال

ثانٌة  دبلوم  آثار ما قبل التارٌخ 

اختٌارى  اجبارى  المكان  الساعة  اسم الدكتور  اسم المادة  الٌوم  المادة كود

اجبارى   اٌمان السٌد. د 4/6 مكتب نشؤة الكتابة وتطورها فً  
 العصر العتٌق

526م ت   السبت 

اجبارى   د مصطفى عطا هللا.أ 6/8 مكتب عصور ما قبل التارٌخ فً  
 جنوب وشرق أفرٌقٌا

514م ت   

اجبارى   ابو الحسن بكري. د 4/6 مكتب  
اٌمان السٌد.  د  

عصور ما قبل التارٌخ فً 
 األمرٌكتٌن وأسترالٌا

524م ت   االحد 

اجبارى   د مصطفى عطا هللا .أ 6/8 مكتب  عصر ما قبل األسرات  
(األسرة صفر  )  

513م ت   

اجبارى   تطبٌقات الحاسب اآللً فً  طارق جالل  .  د 4/6 ابو بكر
 اآلثار

504ح أ   االثنٌن  

اجبارى   اٌمان السٌد. د 6/8 مكتب اشكال وزخرفة الفخار فً  
الشرق األقصى فٌما قبل 

 التارٌخ

528م ت   

اجبارى   د أحمد عٌسً.أ 4/6 مكتب المعتقدات الدٌنٌة والجنائزٌة  
 فً عصور ما قبل التارٌخ

525م ت   الثالثاء 

 االختٌارى 

اختٌارى  دراسة مقارنة لحضارات ما   أٌمان السٌد.د   
 قبل التارٌخ

529م ت    

اختٌارى    531ت ث  تصوٌر فوتوغرافً .د   

اختٌارى  د مصطفى عطا هللا .أ        
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  واألسالمٌة االثار المصرٌةىقسملجدول الدراسات العلٌا 
 م2017 / 2016 للعام الجامعى ثانىالفصل الدراسى ال

 تارٌخ الفن  دبلوم  أولى

اختٌارى  اجبارى  المكان  الساعة  اسم الدكتور  اسم المادة  الٌوم  المادة كود

 السبت    4/6 ابو بكر اجبارى 

آثار وفنون السودان وشرق  نشؤت الزهرى. د 6/8 ربٌع اجبارى 
 افرٌقٌا

 518ت ف 

تارٌخ الفن المقارن فى مصر  محسن نجم الدٌن. د 4/6 ربٌع اجبارى 
 والعراق

 االحد 517ت ف 

 عبد العزٌز صالح. د.أ 6/8 ربٌع اجبارى 
 عزة عبد المعطى. د  

الفن المقارن فى مصر وبالد 
 الشام

 515ت ف 

 فنون ما قبل اإلسالم  سعاد حسن. د 4/6 ربٌع اجبارى 
 (الساسانى والبٌزنطى  )

 االثنٌن 515ت ف 

 نٌللى صابر. د 4/6 ربٌع اجبارى 
 عزة عبد المعطى. د

 الثالثاء 511ت ف  فنون صغرى

الفن المصرى القدٌم منذ  مها سمٌر. د 4/6 ربٌع اجبارى 
بداٌة عصر الدولة الوسطى 

 حتى نهاٌة االنتقال الثانى

 االربعاء 508ت ف 

 محمد حمزة. د.أ 6/8 ابو بكر اجبارى 
 مصطفى عطٌة. د.أ

 نفٌن ٌحٌى. د

الطرق الفنٌة والعلمٌة لتؤرٌخ 
 األثر

 502ط ث 

 المواد االختٌارٌة 

اختٌارى   االربعاء 542 صم  (1)تارٌخ الفن  مها سمٌر. د 6/8 ربٌع 

اختٌارى  دولة  (2)تارٌخ مصر القدٌم  أنور سلٌم. د 6/8 ربٌع 
 وسطى وعصر انتقال ثانى

  511م ص 

اختٌارى  دولة  (2)آثار مصرٌة قدٌمة  منى ابو المعاطى. د   
 وسطى وعصر انتقال ثانى

 االربعاء 512م ص 

اختٌارى   538م ص  المجتمع المصرى القدٌم نٌللى محمد. د   
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  واألسالمٌة االثار المصرٌةىقسملجدول الدراسات العلٌا 
 م2017 / 2016 للعام الجامعى ثانىالفصل الدراسى ال

 تارٌخ الفن  دبلوم  ثانٌة

اختٌارى  اجبارى  المكان  الساعة  اسم الدكتور  اسم المادة  الٌوم  المادة كود

 السبت 526ت ف  الفن فى عصر النهضة احمد دقماق. د 4/6 لٌلى اجثارٖ 

 فاٌزة الوكٌل. د.أ 6/8 لٌلى  اجثارٖ 
 مٌسرة عبدهللا. د

 514ت ف  الفنون القبطٌة

الفن المقارن فى مصر  محمود ابراهٌم. د.أ 4/6 نٛهٗ اجثارٖ 
 وإٌران

 االحد 524ت ف 

 527ت ف  الفن الحدٌث اٌهاب احمد. د 6/8 نٛهٗ اجثارٖ 

تطبٌقات الحاسب اآللى فى  طارق جالل.د 4/6 ابو بكر اجثارٖ 
 مجال اآلثار

 االثنٌن 504ح أ 

 528ت ف  المدارس الفنٌة للنحت اٌهاب احمد. د 6/8 نٛهٗ اجثارٖ 

 شرٌف شعبان. د 4/6 نٛهٗ اجثارٖ 
 نفٌن ٌحٌى. د

 االربعاء 513ت ف  فنون العصر الرومانى

 المواد االختٌارٌة 

اختٌارى   االربعاء 524 صم  (1)تارٌخ الفن  مها سمٌر. د 6/8 لٌلى 

اختٌارى         

اختٌارى   هدى صالح الدٌن. د   
 نهى جمٌل. د

دراسة حضارٌة مقارنة بٌن 
مصر ودول مشرق العالم 

 اإلسالمً

 529أ س 

اختٌارى  مدخل إلى آثار وحضارة  محمد حمزه. د.أ   
 مصر اإلسالمٌة

  502أ س 

اختٌارى         

اختٌارى         
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 الٌونانٌة والرومانٌةجدول الدراسات العلٌا قسم االثار 
 م2017 / 2016 للعام الجامعى ثانىالفصل الدراسى ال

 الٌونانٌة والرومانٌة  دبلوم  االثار أولى

اختٌارى  اجبارى  المكان  الساعة  اسم الدكتور  اسم المادة  الٌوم  المادة كود

التؤثٌرات المصرٌة على العمارة  نفٌن ٌحٌى. د 2/4 مكتب اجثارٖ 
 والفنون الٌونانٌة والرومانٌة

 السبت 513ي ر 

اللغة المصرٌة فى العصرٌن  حسان عامر. د.أ 4/6 يكرة اجثارٖ 
 الٌونانى والرومانى

 515ي ر 

 االحد 514ي ر  العمارة الرومانٌة والء مصطفى. د 4/6 يكرة اجثارٖ 

 511ي ر  مبادئ اللغة الٌونانٌة عالء صابر. د.أ 6/8 يكرة اجثارٖ 

 االثنٌن 512ي ر  التارٌخ الرومانى والبٌزنطى خالد غرٌب. د.أ 4/6 يكرة اجثارٖ 
 

مدخل الى اثار وحضارة مصر  محمد حمزة. د.أ 6/8 اتٕ تكر اجثارٖ 
 اإلسالمٌة

 502أ س 

االثار الٌونانٌة والرومانٌة فى  عزت قادوس. د.أ 6/8 يكرة اجثارٖ 
 الشرق االدنى القدٌم

 الثالثاء 516ي ر 

 المواد االختٌارٌة 

اختٌارى  المجتمع المصرى فى العصرٌن  عال العجٌزى. د.أ   
 الٌونانى الرومانى

  535ي ر 

اختٌارى    516ي ر  أساطٌر ٌونانٌة رومانٌة نٌفٌن ٌحٌى. د   

اختٌارى  آثار االسكندرٌة فى العصرٌن  خالد غرٌب. د.أ   
 الٌونانى والرومانى

 536ي ر 
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 الٌونانٌة والرومانٌةجدول الدراسات العلٌا قسم االثار 
 م2017 / 2016 للعام الجامعى ثانىالفصل الدراسى ال

 الٌونانٌة والرومانٌة  دبلوم  االثار ثانٌة

اختٌارى  اجبارى  المكان  الساعة  اسم الدكتور  اسم المادة  الٌوم  المادة كود

اجبارى   الفنون الزخرفٌة فى العصرٌن  نٌفٌن ٌحٌى. د 4/6 مكتب
 الٌونانى والرومانى

 السبت 528ي ر 

اجبارى    527ي ر  مسكوكات ٌونانٌة ورومانٌة والء مصطفى. د 6/8 يكرة

اجبارى    االحد 524ي ر  لغة قبطٌة خالد غرٌب. د.أ 4/6 يكرة

اجبارى    526ي ر  العمارة القبطٌة خالد غرٌب. د.أ 6/8 يكرة

اجبارى    االثنٌن 504ح أ  الحاسب االلى طارق ٌحٌى. د 4/6 يكرة
 

اجبارى    525ي ر  الفن القبطى منى جبر. د 6/8 يكرة

اجبارى    االثنٌن    4/6 يكرة
 

اجبارى    523ي ر  نصوص بردٌة ٌونانٌة رومانٌة ٌسرا احمد. د 6/8 يكرة

 المواد االختٌارٌة 

  545ي ر  لغة ٌونانٌة حدٌثة عالء صابر. د.أ    

  543ي ر  فن التصوٌر الٌونانى الرومانى والء مصطفى. د    

  544ي ر  المخطوطات القبطٌة عاطف نجٌب. د    
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 اإلضاليٛحجذٔل انذراضاخ انعهٛا لطى اٜشار 

 و2017 / 2016انفصم انذراضٗ انصاَٗ نهعاو انجايعٗ 

 إضاليٛحأنٗ دتهٕو آشار  

 انٕٛو كٕد انًادج اضى انًادج اضى انذكرٕر انطاعح انًكاٌ اجثارٖ اخرٛارٖ

 جًال عثذانرحٛى. د.أ 4/6 يرضٗ اجثارٖ 

 فاٚسج انٕكٛم. د.أ

انفٍ انمثطٗ فٗ انعصر 

 اإلضاليٙ

 انطثد 516أ ش 

 

 حطٍٛ ريضاٌ. د.أ 4/6 يرضٗ اجثارٖ 

 عثذانعسٚس صالح. د.أ

إٚتٙ  (2)فٌُٕ اضاليٛح 

 ٔيًهٕكٗ ٔيعاصر نًٓا

 513أ ش 

 احًذ رجة. د.أ 4/6 ذٕفٛك اجثارٖ 

 عسِ عثذ انًعطٗ. د

 528أ ش  فٍ انًراحف ٔانحفائر
 االحذ

 يحًذ حًسج. د.أ 4/6 اتٕ تكر اجثارٖ 

 يحًٕد انحطُٛٗ. د

يذخم انٗ اشار ٔحضارج 

 يصر اإلضاليٛح

 االشٍُٛ 502أ ش 

 اتٕ انحًذ فرغهٗ. د.أ 6/8 يرضٗ اجثارٖ 

 اضًاء حطٍٛ. د

يغٕنٗ  (2)ذصٕٚر اضاليٙ 

 ٔذًٕٛرٖ

 514أ ش 

 ضعاد حطٍ. د 4/6 يرضٗ اجثارٖ 

 ضعٛذ يصٛهحٗ. د

ْٛهُطرٗ  (1)ذارٚخ انفٍ 

 ضاضاَٗ تٛسَطٗ لثطٗ

 511أ ش 
 انصالشاء

إٚتٙ  (2)عًارج اضاليٛح  يصطفٗ َجٛة. د.أ 4/6 يرزٔق اجثارٖ 

 ٔيًهٕكٗ ٔيعاصر نًٓا

 االرتعاء 512أ ش 

إٚتٙ  (2)عًارج اضاليٛح  حطُٗ َٕٚصر. د.أ 4/6 ذٕفٛك اجثارٖ 

 ٔيًهٕكٗ ٔيعاصر نًٓا

 512أ ش 

 االخرٛارٖ

يحًذ انكحالٖٔ. د.أ    اخرٛارٖ  

د اضايح طهعد.أ  

دراضح حضارٚح يمارَح تٍٛ 

يصر ٔدٔل انًغرب 

 ٔاألَذنص

530 أ ش   

غادٚح انذضٕلٗ. د.أ    اخرٛارٖ  536 أ ش  فٌُٕ انكراب   

اُٚاش يحًذ.  د    اخرٛارٖ (2)نغح فارضٛح   543 أ ش    

اياَٗ طهعد. د    اخرٛارٖ 537 أ ش  كراتاخ اشرٚح اضاليٛح   
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 اإلضاليٛحجذٔل انذراضاخ انعهٛا لطى اٜشار 

 و2017 / 2016انفصم انذراضٗ انصاَٗ نهعاو انجايعٗ 

 إضاليٛح دتهٕو آشار  شاَٛح

 انٕٛو كٕد انًادج اضى انًادج اضى انذكرٕر انطاعح انًكاٌ اجثارٖ اخرٛارٖ

 َٛرج رفٛك. د 4/6 يرزٔق اجثارٖ 

 اياَٗ خهف. د

عصًاَٗ ٔيحًذ  (2)كراتاخ

عهٗ ٔيعاصر غرق 

 ٔغرب

 انطثد 515أ ش 

 

أشر انفٍ االضاليٙ فٗ  احًذ دلًاق. د 6/8 يرزٔق اجثارٖ 

 فٌُٕ أرتا

 526أ ش 

 يحًٕد اتراْٛى. د.أ 6/8 يرزٔق اجثارٖ 

 احًذ دلًاق. د

فٍ  (2)ذارٚخ انفٍ 

انُٓضح ٔانثارٔن 

 انرٔكٕكٕ ٔانًذجٍ

 527أ ش 

 االحذ

ذطثٛماخ انحاضة االنٗ فٗ  طارق جالل. د 4/6 اتٕ تكر اجثارٖ 

 يجال االشار

 االشٍُٛ 504ح أ 

يصر  (4)عًارج اضاليٛح  يحًذ حًسج. د.أ 6/8 يرزٔق اجثارٖ 

 انعصًاَٛح ٔيحًذ عهٗ

 523أ ش 

 غادٚح انذضٕلٗ. د.أ 4/6 يرزٔق اجثارٖ 

 طّ عًارج. د

يصر  (4)فٌُٕ اضاليٛح 

 انعصًاَٛح ٔيحًذ عهٗ

 انصالشاء 524أ ش 

ذارٚخ يصر انحذٚس  عهٗ انطاٚع. د.أ 6/8 يرزٔق اجثارٖ 

 ٔيحًذ عهٗ

 522أ ش 

 االخرٛارٖ

 531خ ز  ذصٕٚر فٕذٕغرافٗ ضًاح جًال. د    اخرٛارٖ
 

  544ظ ش  (2)نغح ذركٛح  حُاٌ طاحٌٕ. د    اخرٛارٖ

  513خ ز  يطاحح ٔرضى يعًارٖ احًذ انًُٛٗ. د    اخرٛارٖ

  534أ ش  ذارٚخ يصر انًطٛحٛح خانذ غرٚة. د.أ    
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 اإلضاليٛحجذٔل انذراضاخ انعهٛا لطى اٜشار 

 و2017 / 2016انفصم انذراضٗ انصاَٗ نهعاو انجايعٗ 

 إضاليٛح آشار ترَايج ياجطرٛر

 انٕٛو كٕد انًادج اضى انًادج اضى انذكرٕر انطاعح انًكاٌ اجثارٖ اخرٛارٖ

 احًذ عٛطٗ. د.أ 4/6 اتٕ تكر اجثارٖ 

 ايال انعًرٖ. د.أ

 ضٛذ انثُا. د.ا

 601و ز  يٕالع اشرٚح

 انصالشاء

 يحًذ حًسج. د.أ 4/6 اتٕ تكر اجثارٖ 

 

دراضح فٗ انٕشائك 

 ٔانُمٕظ انكراتٛح

 605أ ش 
 رتعاءاال

 االخرٛارٖ

 618أ ش  غٕاْذ انمثٕر االضاليٛح حطٍ ريضاٌ. د.أ  يكرة  اخرٛارٖ
 

 االشٍُٛ 614أ ش  فٌُٕ انكراب االضاليٙ غادٚح انذضٕلٗ. د.أ 4/6 يكرة  اخرٛارٖ

  619أ ش  ذصٕٚر اضاليٙ اتٕ انحًذ فرغهٗ. د.ا  يكرة  اخرٛارٖ

  606أ ش  عًارج اضاليٛح حطُٗ َٕٚصر. د.ا    
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