
 

 جذول يحاضراخ  انمطى اآلثار االضالييح 

 و1028/  1027انفصم انذراضً االول نهعاو انجايعً 

 انفرلح انثاَيح

 انيىو كىد انًادج  اضى انًادج اضى انذكرىر يجًىعح انطاعح انًكاٌ اجثاري

حذاال         

 
22/1 ذىفيك اجثاري  أ.د شاديح دضىلً عاو 

 د.عسج عثذ انًعطً

(2اضالييح يثكرج )فُىٌ   

 

 ا ش

 101  

8/22 ذىفيك اجثاري  د. ايهاب احًذ عاو 

ياجذج شيخح د.   

(2ذصىير اضاليً)  أ ش  

102 

 انثالثاء

22/1 ذىفيك اجثاري  د. ضعاد حطٍ عاو 

 د. ضعيذ يصهحيً

(2ذاريخ انفٍ )  أ ش  

103 

8/22 ذىفيك اجثاري  ا ش يطاحح ورضى يعًاري  د. احًذ انيًًُ عاو 

 111  

 انخًيص

22/1 ذىفيك اجثاري عاو    د. يحًىد يرضً  

 د. يُصىر عثذ انرازق

 عًارج اضالييح يثكرج

(2) أيىي وعثاضً()   

 ا ش

 102  

 انًىاد األخرياريح 

وانخالفح  ـ صذر االضالو ذاريخ أ.د يحًىد اتراهيى عاو   اخرياري

 األيىيح 

ا ش  

113 

 

 ا ش ذاريخ انخالفح انعثاضيح  د. شريف ضيذ  عاو   اخرياري

 114  

 

انذونح انفاطًيح  ذاريخ د. يحًىد يرضً عاو   اخرياري 115أ ش     

114أ ش  ذاريخ انًغرب واألَذنص  أ.د اضايح طهعد  عاو   اخرياري   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذول يحاضراخ  انمطى اآلثار االضالييح 

 و1028/  1027انفصم انذراضً االول نهعاو انجايعً 

 انفرلح انثانثح

 انيىو كىد انًادج  اضى انًادج اضى انذكرىر يجًىعح انطاعح انًكاٌ اجثاري

8/22 شيحح اجثاري  أ.د رافد انُثراوي  عاو 

  احًذ دضىلًد. 

(2يطكىكاخ اضالييح )  

 يًهىكً ويعاصر

202ا ش   االحذ 

22/1 شيحح اجثاري  د. َيرج رفيك عاو 

 د. اياًَ خهف 

(2وانكراتاخ األثريح )انخط  203ا ش    

8/22 ضًير اجثاري  أ.د فايسج انىكيم  عاو 

 د. َهً جًيم 

(2فُىٌ اضالييح )  

 يًهىكً ويعاصر

201ا ش   االثُيٍ 

22/1 ضًير اجثاري  د. يحًىد يرضً عاو 

 د. يُصىر عثذ انرازق

( يًهىك2ًعًارج اضالييح ) 202ا ش    

 انًىاد األخرياريح 

221ا ش  فُىٌ انكراب االضاليً  أ.د شاديح انذضىلً  عاو   اخرياري   

فً  انخط وانكراتاخ األثريح أ.د احًذ دلًاق عاو   اخرياري

 انًغرب واألَذنص

210أ ش    

يطاحح ورضى يعًاري  د. احًذ انيًًُ  عاو   اخرياري

 وزخرفً

111ا ش    

فً انًغرب  ًطكىكاخان د. َيرج رفيك عاو   اخرياري

 واألَذنص

223ش أ    

انعاللاخ انفُيح تيٍ انًشرق  د. رحاب انصعيذي  عاو   اخرياري

 وانًغرب 

225أ ش    

انًطكىكاخ فً انًشرق  د. احًذ دضىلً عاو   اخرياري

 االضاليً

   222أ ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذول يحاضراخ  انمطى اآلثار االضالييح 

 و1028/  1027انفصم انذراضً االول نهعاو انجايعً 

راتعحانفرلح ان  

 انيىو كىد انًادج  اضى انًادج اضى انذكرىر يجًىعح انطاعح انًكاٌ اجثاري

8/22 ذىفيك اجثاري  أ.د يحًذ حًسج عاو 

 أ.د احًذ رجة

( 1ً)ضالياال انًشرق  عًارج 302ا ش    االثُيٍ 

22/1 ذىفيك اجثاري  د. َيرج رفيك عاو 

 د. اياًَ خهف

(1انخط وانكراتاخ األثريح ) 301ا ش    

8/22 اتى تكر  اجثاري  أ.د يحًىد اتراهيى  عاو 

 أ.د احًذ دلًاق

303ا ش  ذاريخ انفٍ   انثالثاء 

22/1 اتى تكر  اجثاري  أ.د اتى انحًذ فرغهً  عاو 

 د. أضًاء حطيٍ 

(2ذصىير اضاليً ) 302ا ش    

 انًىاد األخرياريح 

فً انجسيرج  ًطكىكاخان أ.د رافد انُثراوي  عاو   اخرياري

 انعرتيح

323أ ش    

322أ ش  انعًارج انرمهيذيح د. ضىزاٌ يحًىد  عاو   اخرياري   

انعًارج االضالييح آضيا  د. يحًىد رشذي عاو   اخرياري

 انىضطً 

   324أ ش 

 

 


