
 

 

 ٔنٗ دثهٕو آصبر  انًصزٚخأ

   ON Line انضبَٙاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

515و ؽ  نغخ لجطٙ أ.د أؽًذ عالل 2/3 طًٛز اعجبرٖ   انظجذ 

(2نغخ يصزٚخ لذًٚخ ) د. يصطفٗ َغذٖ 3/4 طًٛز اعجبرٖ  513و ؽ    

إَر طهٛى  أ.و.د 2/3 طًٛز اعجبرٖ  515و ؽ  يُبْظ ثؾش   االؽذ 

إَر طهٛى  أ.و.د 3/4 طًٛز اعجبرٖ  (2ربرٚخ يصز انمذٚى )    
 دٔنخ ٔططٙ ٔػصز اَزمبل صبَٙ

511و ؽ   

 أ.د يؾًذ انكؾالٖٔ 2/3 طًٛز إعجبر٘ 
 د. يؾًٕد انؾظُٛٗ 

552أ ص  يذخم إنٙ أصبر ٔؽضبرح يصز اإلطاليٛخ  االصٍُٛ 

اؽًذ يكبٖٔ  أ.و.د 3/4 طًٛز إعجبر٘   
غبدح يصطفٗد.  

(2أصبر يصزٚخ لذًٚخ  )  
 دٔنخ ٔططٙ ٔػصز اَزمبل صبَٙ

512و ؽ   

(1ْٛزاطٛمٙ ) د. خبنذ ؽظٍ 2/3 طًٛز إعجبر٘  515و ؽ    االرثؼبء 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

534و ؽ  فٌُٕ يصزٚخ لذًٚخ  د. ػال انؼجٕدٖ    اخزٛبرٖ   

يُٗ سْٛز   أ.و.د    ٛبر٘اخز 536و ؽ  انفكز انذُٚٙ    

545و ؽ  ػهى انفخبر د.  أًٚبٌ انظٛذ    اخزٛبرٖ   

535و ؽ  انًغزًغ انًصز٘ انمذٚى د. ْٛبو رٔاع    اخزٛبرٖ   

  

 

                                    ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                           رئٛض لظى اٜصبر انًصزٚخ  

 

 

 أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                                                                   أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ    

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 

 

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر انًصزٚخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ اطٙانذرانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ ا  ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٌ رؼٕد انغذأل انٙ ٔضؼٓب االٔلػ

 



 

 

 صبَٛخ دثهٕو آصبر  انًصزٚخ

   ON Lineجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضبَٗ األط

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

رطجٛمبد انؾبطت اٜنٙ فٙ  د. طبرق عالل  2/3 ػٛؾخ اعجبرٖ 

 يغبل االصبر

 انظجذ  554ػ أ 

524و ؽ  ع د.يصطفٙ َغذ٘ 3/4 ػٛؾخ اعجبرٖ   

 أ.د خبنذ غزٚت  2/3 ػٛؾخ اعجبرٖ 

 

ربرٚخ يصز فٙ انؼصزٍٚ 

 انَٕٛبَٙ ٔانزٔيبَٙ

526و ؽ   االؽذ 

آصبر يصز فٙ انؼصزٍٚ  د. يٛظزح ػجذ هللا  3/4 ػٛؾخ اعجبرٖ 

 انَٕٛبَٙ ٔانزٔيبَٙ

525و ؽ   

يُٗ اثٕ انًؼبطٗ  أ.و.د 2/3 ػٛؾخ اعجبرٖ   

 د.ُْذ صالػ

514و ؽ  فٌُٕ لجطٛخ  االصٍُٛ 

ؽظٍ َصز انذٍٚ.د أ 3/4 ػٛؾخ اعجبرٖ  آصبر يصز فٙ انؼصز  

 انًزؤخز

523و ؽ   

ربرٚخ يصز فٙ انؼصز  أ.د. ؽظٍٛ رثٛغ 2/4 ػٛؾخ اعجبرٖ 

 انًزؤخز

522و ؽ   انضالصبء 

       

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

ركُٕنٕعٛب انًٕاد  د.ػزٚف ػًز    اخزٛبرٖ

ٔانصُبػبد غٛز انؼضٕٚخ 

 انمذًٚخ

515د س    

عبد  د. ربيز     اخزٛبرٖ 533و د  االصُٕعزافٛب األصزٚخ    

513د س  يظبؽخ ٔرطى يؼًبر٘ د. االء عًبل     اخزٛبرٖ   

(3نغخ لجطٛخ ) أ.د أؽًذ عالل    اخزٛبرٖ 525و ؽ     

                    ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                رئٛض لظى اٜصبر انًصزٚخ                             

 

 

 أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                                               أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ                 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر انًصزٚخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ ؽبنزٓب االٔن  ٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌػ

 



 

 

 ٚخيصزآصبر يبعظزٛز رًٓٛذٖ ثزَبيظ 

   ON Lineطجٕع انضبَٗ األطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األ

 انٕٛو كٕد انًبدح  اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ اعجبرٖ انًكبٌ

 أ.د ايبل انؼًزٖ  2/3 اعجبرٖ رٕفٛك

 أ.د طٛذ انجُب 

 أ.د اؽًذ ػٛظٗ

651ل ع  يٕالغ أصزٚخ  انظجذ 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

622و ؽ  َصٕؽ دًٕٚطٛمٛخ أ.د طؼبد ػجذ انؼبل 2/3 اخزٛبرٖ    

 أ.د ؽظبٌ ػبيز 2/3 زٛبرٖاخ 

 د. يصطفٗ َغذٖ

623و ؽ  ْٛزٔغهٛفٙ فٙ انؼصز انجطهًٙ  انظجذ 

615و ؽ  اإلدارح فٙ يصز انمذًٚخ أ.د طهًٛبٌ انؾٕٚهٗ  اخزٛبرٖ    

خبنذ ؽظٍ  أ.و.د  اخزٛبرٖ  ْٛزاطٛمٛخ َصٕؽ  622و ؽ     

 أ.د ػالء ػبٍْٛ  اخزٛبرٖ 

 

انظٛبطخ انخبرعٛخ فٙ يصز 

 انمذًٚخ

616و ؽ    

615و ؽ  انفٌُٕ انًصزٚخ انمذًٚخ أ.د ػشح فبرٔق 2/3 اخزٛبرٖ   االرثؼبء 

 أ.د ػشح فبرٔق 3/4 اخزٛبرٖ 

 أ.د طهٕٖ كبيم

 

انفكز انذُٚٙ فٙ انؼصز انًزؤخز 

ٔؽزٗ َٓبٚخ انؼصزٍٚ انَٕٛبَٙ 

 ٔانزٔيبَٙ

655و ؽ   االرثؼبء 

 أ.د اؽًذ ػٛظٙ 2/3 اخزٛبرٖ 

 

655و ؽ  ػًبرح يصزٚخ لذًٚخ  الرثؼبءا 

انمذٚى  االدة انًصزٖ أ.د ْجخ َٕػ  اخزٛبرٖ  614و ؽ     

  َٕػ أ.د ْجّ 2/3 اخزٛبرٖ 

 

 االصٍُٛ 615و ؽ  نغخ لجطٛخ    

             رئٛض لظى اٜصبر انًصزٚخ                                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                

 

 

 

ٍ يؾًذ صبنؼ                                                  أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ                                                     أ.د يؾظ

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر انًصزٚخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌ  ػ

 



 

 

 ػؼجخ آصبر يصزٚخ يبعظزٛزثزَبيظ 

   ON Lineٗ األطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضبَ

 انٕٛو كٕد انًبدح  اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ اعجبرٖ انًكبٌ

اتُ الحسه تكري  أ.د  2/3 اعجبرٖ 

 احمد تدران .د

Archaeological sites FA 601 االؽذ 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

  Egyptian Architecture EA 604 أ.د احمد عيسي  اخزٛبرٖ 

عسي فارَقأ.د   اخزٛبرٖ   
.د سلُِ كاملأ  

Religious Thoughts in 
the Late Period till the 

End of The Greco-

Roman Period 

EA 605   

ميسري عثد هللا .د  اخزٛبرٖ   Hieroglyphic of the 
Ptolemaic Period 

EA 606  

مىي أتُ المعاطي أ.و.د  اخزٛبرٖ   Ancient Egyptian Art AE 607  

حامد سليمانأ.د   اخزٛبرٖ   
اوُر سليم  أ.و.د  

Administration in 
Ancient Egypt 

AE 608  

  Hieratic Texts EA 610 أ.د  زيىة محرَش  اخزٛبرٖ 

  Demotic Texts EA 611 أ.د عال العجيسِ  اخزٛبرٖ 

  Coptic Language EA 612 أ.د تحية شٍاب  اخزٛبرٖ 

ٌثً وُحأ.د   اخزٛبرٖ   Ancient Egyptian 

Literature 

EA 613  

             رئٛض لظى اٜصبر انًصزٚخ                                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                               

 

 

 

ٍ يؾًذ صبنؼ                                                  أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ                                                     أ.د يؾظ

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر انًصزٚخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌ  ػ

 



 

 

  ثزَبيظ دكزٕراِ آصبر يصزٚخ

   ON Lineاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضبَٗ 

 انٕٛو كٕد انًبدح  اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ اعجبرٖ انًكبٌ

  انذٍٚ  أ.د يؾظٍ َغى 2/3  

هًٛبٌ انؾٕٚهٗأ.د ط   

انُظى انظٛبطٛخ ٔاإلدارٚخ فٙ 

 يصز انمذًٚخ

و ؽ  

554 

 االؽذ

و ؽ  علم اللغة أ.د  ْجّ َٕػ 2/3  

555 

 االصٍُٛ

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

و ؽ  َصٕؽ ْٛزاطٛمٛخ أ.د سُٚت يؾزٔص  اخزٛبرٖ 

555 

 

و ؽ  َصٕؽ دًٕٚطٛمٛخ يزُٕػخ أ.د طؼبد ػجذ انؼبل  اخزٛبرٖ 

555 

 

أطز انزصٕٚز ٔانُصٕؽ  أ.د أؽًذ ػٛظٗ  اخزٛبرٖ 

 انًهؾمخ

و ؽ 

515 

 

 د/ ربيز عبد  اخزٛبرٖ 

 

إصُٕعزافٛب انؾزف 

 ٔانًصُٕػبد

و ؽ 

5511 

 

             رئٛض لظى اٜصبر انًصزٚخ                                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                               

 

 

 

ٍ يؾًذ صبنؼ                                                  أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ                                                     أ.د يؾظ

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر انًصزٚخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌ  ػ

 



 

 

 دثهٕو  آصبر يب لجم انزبرٚخ  أنٗ

   ON Lineانضبَٗ األطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

يصطفٙ ػطّٛ  أ.د 2/3 يكزت  اعجبرٖ   

َٛفٍٛ ٚؾٛٙ .د  

انطزق انفُٛخ ٔانؼهًٛخ نزؤرٚخ 

 األصز

552و د   انظجذ 

اثٕ انؾظٍ ثكز٘أ.د  3/4 يكزت اعجبرٖ  انؼصزانؾغزٚخ انمذًٚخ  

د انؼبو ٔانٕططٗ فٙ ثال

 ٔاألَبضٕل

515و د   

اثٕ انؾظٍ ثكز٘أ.د  2/3 يكزت اعجبرٖ  انمذًٚخ  انؼصٕر انؾغزٚخ 

 ٔانٕططٗ فٙ انغشٚزح انؼزثٛخ

515و د   االؽذ 

اثٕ انؾظٍ ثكز٘أ.د  3/4 يكزت اعجبرٖ  انؼصٕرانؾغزٚخ انمذًٚخ  

 ٔانٕططٙ فٙ انؼزاق ٔإٚزاٌ

515و د   

ػصٕر يب لجم انزبرٚخ فٙ  أ.د يصطفٗ ػطب هللا 2/3 يكزت اعجبرٖ 

ػًبل افزٚمٛب ٔعشر انجؾز 

 انًزٕطظ

515و د   االصٍُٛ  

يصطفٙ ػطب هللا  أ.د 3/4 يكزت اعجبرٖ  انؼصز انؾغز٘ انمذٚى  

 ٔانؾغزٖ انٕطٛظ فٙ يصز

555و د   

طؼذ ثزكخ . د 2/3 يكزت اعجبرٖ  ع انصخزٚخ فٙ يصز انُمٕ 

دراطخ يمبرَخ ( ٔانؼبنى انمذٚى  

525و د   نضالصبءا 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

يصطفٙ ػطب هللا  أ.د    اخزٛبرٖ انًُؼآد انًذَٛخ ٔانذُٚٛخ فًٛب  

 لجم انزبرٚخ دراطخ يمبرَخ 

535و د    

أًٚبٌ انظٛذ .د    اخزٛبرٖ يُبْظ انجؾش األصز٘  

 ٔيؼكالرّ فًٛب لجم انزبرٚخ

536و د    

 ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                                        رئٛض لظى اٜصبر انًصزٚخ                          

 

 

ٍ يؾًذ صبنؼ                                                  أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ                                                     أ.د يؾظ

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 رعت يؾًذأ.د اؽًذ 

 

 

 انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر انًصزٚخذٔل ع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌ  ػ

 



 

 

 صبَٛخ  دثهٕو  آصبر يب لجم انزبرٚخ

   ON Lineاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضبَٗ 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

رطجٛمبد انؾبطت االنىفٗ يغبل  د. طبرق عالل  2/3 يكزت  اعجبرٖ 

 اٜصبر 

 انظجذ 554ػ أ 

ػصٕر يب لجم انزبرٚخ فٗ  أ.د اثٕ انؾظٍ ثكزٖ 3/4 يكزت اعجبرٖ 

 االيزٚكزٍٛ ٔأطززانٛب

 524و د 

انًؼزمذاد انذُٚٛخ ٔانغُبئشٚخ  أ.د اؽًذ ػٛظٗ 2/3 يكزت اعجبرٖ 

 فٗ ػصٕر يب لجم انزبرٚخ 

 االؽذ 525و د 

َؼؤح انكزبثخ ٔرطٕرْب فٗ  د. اًٚبٌ انظٛذ 3/4 يكزت اعجبرٖ 

 انؼصز انؼزٛك

 526و د 

اػكبل ٔسخزفخ انفخبر فٗ  د. اًٚبٌ انظٛذ 2/3 يكزت اعجبرٖ 

انؼزق األلصٗ فًٛب لجم 

 انزبرٚخ

 االصٍُٛ  525و د 

ػصٕر يب لجم انزبرٚخ فٗ  أ.د يصطفٗ ػطب هللا  3/4 يكزت اعجبرٖ 

 عُٕة ٔػزق أفزٚمٛب 

 514و د 

 د ػصز يب لجم األطزا أ.د يصطفٗ ػطب هللا 2/4 يكزت اعجبرٖ 

 )األطزح صفز(

 انضالصبء 513و د 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

 دراطبد يمبرَخ نؾضبراد  أ.د اثٕ انؾظٍ انجكزٖ    اخزٛبرٖ

 يب لجم انزبرٚخ 

  525و د 

  531د س  ٚز فٕرٕغزافٗصٕر يٓب اؽًذد.    اخزٛبرٖ

 خ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                          رئٛض لظى اٜصبر انًصزٚخ                                       ٔكٛم انكهٛ 

 

 

ٍ يؾًذ صبنؼ                                                  أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ                                                     أ.د يؾظ

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر انًصزٚخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريض  بٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌػ

 



 

 

 ثهٕو ربرٚخ انفٍأٔنٗ د

   ON Lineاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضبَٗ 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

 أ.د يؾًذ ؽًشح 3/  2 رثٛغ اعجبرٖ 

 أ.د يصطفٙ ػطٛخ 

 د.َفٍٛ ٚؾٛٗ

انطزق انفُٛخ ٔانؼهًٛخ نزؤرٚخ 

 اٜصبر

552ط س   انظجذ 

 د. رْبو طؼٛذ 4/ 3 رثٛغ ٖاعجبر 

 د. يؾًذ فزاط 

انفٍ انًمبرٌ فٙ يصز ٔثالد 

 انؼبو

522د ف   

ربرٚخ انفٍ انًمبرٌ فٙ يصز  أ.د يؾظٍ َغى انذٍٚ 3/  2 رثٛغ اعجبرٖ 

 ٔانؼزاق

515د ف   االؽذ 

آصبر ٔفٌُٕ انظٕداٌ ٔػزق  د. َؼؤد انشْزٖ 4/ 3 رثٛغ اعجبرٖ 

 افزٚمٛب

515د ف   

 طؼبد ؽظٍ   أ.و.د 3/  2 رثٛغ اعجبرٖ 

 طؼٛذ يصهؾٗ  أ.و.د

 فٌُٕ يب لجم اإلطالو

) انظبطبَٙ ٔانجٛشَطٙ(   

515د ف   االصٍُٛ 

 د.  4/ 3 رثٛغ اعجبرٖ 

 د. َٓٗ عًٛم

511د ف  فٌُٕ صغز٘  

انفٍ انًصزٖ انمذٚى يُذ ثذاٚخ  يٓب طًٛز  أ.و.د 3/  2 رثٛغ اعجبرٖ 

ػصز انذٔنخ انٕططٗ ؽزٗ 

مبل انضبَٗ َٓبٚخ ػصز األَز  

555د ف   االرثؼبء  

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

( : 2اصبر يصزٚخ لذًٚخ ) د. دانٛب انظٛذ    اخزٛبرٖ

دٔنخ ٔططٙ ٔػصز اَزمبل 

 صبَٙ

512و ؽ    

535و ؽ  انًغزًغ انًصز٘ انمذٚى د. ْٛبو رٔاع    اخزٛبرٖ   

إَٔر طهٛى  أ.و.د    اخزٛبرٖ ( دٔنخ 2ربرٚخ يصز انمذٚى ) 

اَزمبل صبَٙ ٔططٗ ٔػصز  

511و ؽ    

 رئٛض لظى اٜصبر اإلطاليٛخ                                            رئٛض لظى اٜصبر انًصزٚخ  

 

 

 أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ                                                    أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ                         

 

 نذراطبد انؼهٛب                                                 ػًٛذ انكهٛخ ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ ا

 

 

 ذأ.د اؽًذ رعت يؾً          أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                               

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب دثهٕو ربرٚخ انفٍع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌ  ػ

 



 

 

 صبَٛخ دثهٕو ربرٚخ انفٍ

   ON Lineاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضبَٗ 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ رٖاخزٛب

رطجٛمبد انؾبطت اٜنٙ فٙ  د. طبرق عالل 2/3 ػٛؾخ اعجبرٖ 

 يغبل اٜصبر

514د ف   انظجذ 

513د ف  فٌُٕ انؼصز انزٔيبَٙ د. َٛفٍٛ ٚؾٛٙ  3/4 نٛهٗ اعجبرٖ   

نُٓضخ انفٍ فٗ ػصز ا أ.دػشح ػجذ انًؼطٗ 2/3 نٛهٗ اعجبرٖ  526د ف    االؽذ 

رؽبة اثزاْٛى   أ.و.د 3/4 نٛهٗ اعجبرٖ   

 د. رْبو طؼٛذ

 د. يؾًذ فزاػ

 د. ػًبد طهًٛبٌ

524د ف  انفٍ انًمبرٌ فٗ يصز ٔاٚزاٌ  

اٚٓبة اؽًذ   أ.و.د 2/3 نٛهٗ اعجبرٖ  525د ف  انفٍ انؾذٚش    

 االصٍُٛ
اٚٓبة اؽًذ   أ.و.د 3/4 نٛهٗ اعجبرٖ  ؾذٚضخ انًذاص انفُٛخ ان  525د ف    

 أ.د فبٚشح انٕكٛم 2/3 نٛهٗ اعجبرٖ 

 د. يٛظزح ػجذ هللا 

514د ف  انفٌُٕ انمجطٛخ  انضالصبء 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

( دٔنخ 2ربرٚخ يصز انمذٚى ) د. إَٔر طهٛى    اخزٛبرٖ

 ٔططٗ ٔػصز اَزمبل صبَٙ

511و ؽ    

  َٓٗ عًٛمد.     اخزٛبرٖ

 د. ْذٖ صالػ 

مبرَخ ثٍٛ دراطخ ؽضبرٚخ ي

يصز ٔدٔل يؼزق انؼبنى 

 اإلطاليٙ

525أ ص    

 أ.د يؾًذانكؾالٖٔ 2/3 طًٛز  اخزٛبرٖ

 د. يؾًٕد انؾظُٛٗ 

يذخم انٙ أصبر ٔؽضبرح يصز 

 االطاليٛخ

552ا ص   االصٍُٛ 

يٓب طًٛز  أ.و.د    اخزٛبرٖ 542و ؽ  ربرٚخ انفٍ     

 رئٛض لظى اٜصبر انًصزٚخ                   رئٛض لظى اٜصبر اإلطاليٛخ                           

 

                  

 أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ                                                    أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ                         

 

 ػًٛذ انكهٛخ                                      ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب         

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ                         أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                            

 

 

 ٚخ انفٍذٔل انذراطبد انؼهٛب دثهٕو ربرع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌ  ػ

 



 

  

طاليٛخأنٗ دثهٕو آصبر  اإل  

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

نٕٛوا كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ  

2/3 يزسٔق اعجبرٖ   أ.د ػشح ػجذ انًؼطٗ 

رؽبة انصؼٛذٖ  أ.و.د  

525أ ص  فٍ انًزبؽف ٔانؾفبئز   انظجذ 

4/  3 يزسٔق اعجبرٖ   أ.د ؽظٍٛ ريضبٌ  

 أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ

( إٔٚثٗ 2فٌُٕ اطاليٛخ )

 ٔيًهٕكٗ ٔيؼبصز نًٓب

513أ ص   

3/  2 طًٛز اعجبرٖ   أ.د يؾًذ انكؾالٖٔ 

ؾظُٛٗد. يؾًٕد ان  

يذخم انٗ آصبر ٔؽضبرح 

 يصز االطاليٛخ 

552أ ص   االصٍُٛ 

4/  3 يزسٔق اعجبرٖ   أ.د عًبل ػجذ انزؽٛى)أ( 

 أ.د فبٚشح انٕكٛم )ة(

انفٍ انمجطٗ فٗ انؼصز 

 االطاليٗ

516أ ص   

3/  2 يزسٔق اعجبرٖ  طؼبد ؽظٍ  أ.و.د   

طؼٛذ يصٛهؾٗ  أ.و.د  

( ْٛهُظزٗ 1ربرٚخ انفٍ )

جطٗطبطبَٗ ثٛشَطٗ ل  

511أ ص   انضالصبء 

4/  3 يزسٔق اعجبرٖ  اٚٓبة اؽًذ   أ.و.د   

اطًبء اؽًذ  أ.و.د  

(2رصٕٚز اطاليٗ )  

 يغٕنٗ ٔرًٕٛرٖ

514أ ص   

3/  2 يزسٔق اعجبرٖ   أ.د ؽظُٗ َٕٚصز 

 أ.د ٚبطز اطًبػٛم 

( 2ػًبرح اطاليٛخ )

إٔٚثٗ ٔيًهٕكٗ ٔيؼبصز 

 نًٓب 

512أ ص   االرثؼبء 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

 أ.د ػبدٚخ انذطٕلٗ    اخزٛبرٖ

انغٕلد. يؾًذ   

536أ ص  فٌُٕ انكزبة   

( 2نغخ فبرطٛخ) د.    اخزٛبرٖ 543أ ص    

535أ ص  كزبثبد اصزٚخ اطاليٛخ  د. ايبَٗ طهؼذ    اخزٛبرٖ   

 أ.د يؾًذ انكؾالٖٔ    اخزٛبرٖ

 

دراطخ ؽضبرٚخ يمبرَخ 

ثٍٛ يصز ٔدٔل انًغزة 

 ٔاألَذنض 

535أ ص    

            اإلطاليٛخ                                            ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                        ظى اٜصبررئٛض ل

 

 

                                        أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                               أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ                                       

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر اإلطاليٛخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد ان  غذأل انٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌػ

 



 

 

طاليٛخصبَٛخ دثهٕو آصبر  اإل  

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

2/3 ػٛؾخ  اعجبرٖ  ل د. طبرق عال  رطجٛمبد انؾبطت اٜنٗ فٗ  

 يغبل اٜصبر 

554ػ أ   انظجذ 

2/3 يزطٗ اعجبرٖ   أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ 

رؽبة اثزاْٛى   أ.و.د  

اصز انفٍ االطاليٗ فٗ فٌُٕ 

 أٔرثب 

526أ ص   االؽذ 

3/4 يزطٗ اعجبرٖ  َٛزح رفٛك  أ.و.د   

 د. ايبَٗ طهؼذ

انغٕلد. يؾًذ   

( ػضًبَٗ ٔيؾًذ 2كزبثبد )

ز ػزق ٔغزةػهٗ ٔيؼبص  

515أ.ص   

2/3 يزطٗ اعجبرٖ   د. يخزبر انكظجبَٗ  

 د. ػًبد طهًٛبٌ

ربرٚخ يصز انؾذٚش ٔيؾًذ 

 ػهٗ 

522أ ص   االصٍُٛ 

3/4 يزطٗ اعجبرٖ   د. يخزبر انكظجبَٗ 

انؼزثٗ صجزٖ  أ.و.د  

( يصز 4ػًبرح اطاليٛخ )

 انؼضًبَٛخ ٔيؾًذ ػهٗ 

523أ ص   

2/3 يزطٗ اعجبرٖ    أ.د ػبدٚخ دطٕلٗ 

طخ ػًبرح   أ.و.د  

( يصز 4فٌُٕ اطاليٛخ )

 انؼضًبَٛخ ٔيؾًذ ػهٗ 

524أ ص   انضالصبء 

3/4 يزطٗ اعجبرٖ   أ.د يؾًٕد اثزاْٛى  

 أ.د فبٚشح انٕكٛم 

( فٍ انُٓضخ 2ربرٚخ انفٍ )

ٔانجبرٔن ٔانزٔكٕكٕ 

 ٔانًذعٍ 

525أ ص   

 انًٕاد انخزٛبرٚخ 

(2نغخ رزكٛخ ) د. يؾًٕد ثكز    اخزٛبرٖ 521ص ع     

االء عًبلد.     اخزٛبرٖ 513د س  يظبؽخ ٔرطى يؼًبرٖ     

زافٗخرصٕٚز فٕرٕ د. يٓب اؽًذ    اخزٛبرٖ 513د س     

534أ ص  ربرٚخ يصز انًظٛؾٛخ أ.د خبنذ غزٚت     اخزٛبرٖ   

 اطبد انؼهٛب                                                  رئٛض لظى اٜصبراإلطاليٛخ                                            ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذر 

 

 

 أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                           أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ                                                  

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر اإلطاليٛخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌ  ػ

 



 

 

ٖ آصبر  االطاليٛخرًٓٛذ  

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

2/3 رٕفٛك اعجبرٖ   أ.د ايبل انؼًزٖ  

 أ.د طٛذ انجُب 

 د. طبرق رٕفٛك

651ل ع  يٕالغ أصزٚخ  انظجذ 

2/3 رٕفٛك اعجبرٖ  ؽًشح  أ.د يؾًذ  دراطخ فٗ انٕصبئك ٔانُمٕع  

 انكزبثٛخ

 )يٕضٕع خبؽ(

 أ ص 

653 

 االؽذ

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

 أ.د اثٕ انؾًذ فزغهٗ    اخزٛبرٖ

اطًبء ؽظٍٛ  أ.و.د  

 أ ص  انزصٕٚز االطاليٗ

615 

 

 أ ص  فٌُٕ انكزبة أ.د ػبدٚخ انذطٕلٗ    اخزٛبرٖ

613 

 

 أ.د ؽظٍٛ ريضبٌ     اخزٛبرٖ

بٚغ أ.د ػهٗ انط  

 أ ص  انكزبثبد االصزٚخ

616 

 

 أ.د يؾًٕد اثزاْٛى     اخزٛبرٖ

ػجذ انؼشٚش صالػ  أ.د  

 أ.د ػشح ػجذ انًؼطٗ 

 انفٌُٕ االطاليٛخ 

 )يٕضٕع خبؽ(

 أ ص 

655 

 

                                         رئٛض لظى اٜصبراإلطاليٛخ                                            ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب          

 

 

 أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                                      أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ                                       

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 

 

 

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر اإلطاليٛخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ راطٙانذانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثؼذ ػٓز ريضبٌ  ػ

 



 

 

االطاليٛخ  آصبر ثزَبيظ دكزٕراِ   

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

2/3 يكزت اعجبرٖ   رافذ انُجزأٖ  أ.د 

 اًٚبٌ ػزفخ أ.و.د

 أ ص يظكٕكبد اطاليٛخ

555 

 انظجذ

2/3 يكزت اعجبرٖ   أ.د اثٕ انؾًذ فزغهٗ 

 اٚٓبة اؽًذ  و.دأ.

 االؽذ 555أ ص رصٕٚزاطاليٗ

3/4 يكزت اعجبرٖ   ؽظٍٛ ريضبٌ أ.د 

 أ.د فبٚشح انٕكٛم

  555اص كزبثبد اصزٚخ

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

   انزمهٛذٚخ انؼًبرح االطاليٛخ ايبل انؼًزٖ أ.د    

   فٗ يصز انؼًبرح االطاليٛخ ؽظُٗ َٕٚصز أ.د    

  فٗ  انًغزة برح االطاليٛخانؼً يؾًذ انكؾالٖٔ أ.د    

 ٔاالَذنض

  

  ػهٗ انطبٚغ أ.د    

 انؼزثٙ صجز٘  أ.و.د

انؼًبرح االطاليٛخ فٗ انغشٚزح 

 انؼزثٛخ

  

   فٗ انُٓذ انفٌُٕ االطاليٛخ يؾًٕد اثزاْٛى أ.د    

انفٌُٕ االطاليٛخ فٗ رزكٛب  ػبدٚخ انذطٕلٗ أ.د    

 ٔانجهمبٌ

  

 فٗ انًغزة ٌ االطاليٛخانفُٕ ػجذانؼشٚش صالػ أ.د    

 ٔاالَذنض

  

فٗ اطٛب  انفٌُٕ االطاليٛخ ػشح ػجذانًؼطٗ أ.د    

 انٕططٗ

  

                           رئٛض لظى اٜصبراإلطاليٛخ                                            ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                        

 

 

 أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                                      ػجذ انؼشٚش صالػ                                أ.د        

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر اإلطاليٛخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ   ثؼذ ػٓز ريضبٌ الٔلٔضؼٓب اػ

 



 

 

ػؼجخ ثزَبيظ رًٓٛذٖ آصبر  االطاليٛخ   

ON Line  نضبَٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع ا  

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

2/3 يكزت اعجبرٖ   أ.دػجذ انؼشٚش صالػ  

 د.اؽًذ ثذراٌ

651ل ع  يٕالغ أصزٚخ  انظجذ 

2/3 يكزت اعجبرٖ  دراطخ فٗ انٕصبئك ٔانُمٕع  أ.د يؾًذ ؽًشح  

 انكزبثٛخ

 )يٕضٕع خبؽ(

 أ ص 

653 

 االؽذ

االخزٛبرٚخانًٕاد   

 أ ص  انزصٕٚز االطاليٗ أ.د اثٕ انؾًذ فزغهٗ    اخزٛبرٖ

615 

 

 أ ص  فٌُٕ انكزبة أ.د ػبدٚخ انذطٕلٗ    اخزٛبرٖ

613 

 

 أ.د ؽظٍٛ ريضبٌ     اخزٛبرٖ

 

 أ ص  انكزبثبد االصزٚخ

616 

 

 انفٌُٕ االطاليٛخ  أ.د عًبل ػجذ انزؽٛى     اخزٛبرٖ

 )يٕضٕع خبؽ(

 أ ص 

655 

 

                          ئٛض لظى اٜصبراإلطاليٛخ                                            ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                         ر   

 

 

                                             أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                      أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ                                            

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر اإلطاليٛخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ   ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٔضؼٓب االٔلػ

 



 

 

 ثزَبيظ انذكزٕراِ آصبر  االطاليٛخ

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

زتيك اعجبرٖ   2/3  أ.د رافذ انُجزأٖ 

اًٚبٌ ػزفخ   أ.و.د  

ا ص  يظكٕكبد اطاليٛخ 

555 

 انظجذ

3/4 يكزت اعجبرٖ   أ.د اثٕ انؾًذ فزغهٗ 

اٚٓبة اؽًذ  أ.و.د  

ا ص  رصٕٚز اطاليٗ

555 

2/3 يكزت اعجبرٖ   أ.د فبٚشح انٕكٛم  

 أ.د ؽظٍٛ ريضبٌ 

ا ص  كزبثبد اصزٚخ

555 

 االصٍُٛ

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

خزٛبرٖا    انؼًبرح االطاليٛخ انزمهٛذٚخ أ.د ايبل انؼًزٖ    

   انؼًبرح االطاليٛخ فٗ يصز أ.د ؽظُٗ َٕٚصز    اخزٛبرٖ

انؼًبرح االطاليٛخ فٗ انًغزة  أ.د يؾًذ انكؾالٖٔ    اخزٛبرٖ

 ٔ االَذنض

  

 أ.د ػهٗ  انطبٚغ    اخزٛبرٖ

انؼزثٗ صجزٖ  أ.و.د  

انؼًبرح االطاليٛخ فٗ 

انؼزثٛخانغشٚشح   

  

   انفٌُٕ االطاليٛخ فٗ انُٓذ أ.د يؾًٕد اثزاْٛى     اخزٛبرٖ

انفٌُٕ االطاليٛخ فٗ رزكٛخ  أ.د ػبدٚخ دطٕلٗ    اخزٛبرٖ

 ٔانجهمبٌ

  

انفٌُٕ االطاليٛخ فٗ انًغزة  أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ    اخزٛبرٖ

 ٔاالَذنض

  

اطٛب انفٌُٕ االطاليٛخ فٗ  أ.د ػشح ػجذ انًؼطٗ     اخزٛبرٖ

 انٕططٗ

  

                           رئٛض لظى اٜصبراإلطاليٛخ                                            ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                        

 

 

 يؾًذ صبنؼ                                                    أ.د يؾظٍ          أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ                                                  

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى اٜصبر اإلطاليٛخع

 و2521/  2525 بيؼٙانغنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ   ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٔضؼٓب االٔلػ

 



 

 
 

 أٔنٗ دثهٕو األصبر َٕٚبَٗ ريبَٗ

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

انزؤصٛزاد انًصزٚخ ػهٗ انؼًبرح  د.َفٍٛ ٚؾٛٗ 2/3 يكزت اعجبرٖ 

 ٔانفٌُٕ انَٕٛبَٛخ  ٔانزٔيبَٛخ 

 انظجذ 513ٖ ر 

انهغخ انًصزٚخ فٗ انؼصزٍٚ  أ.د ؽظبٌ ػبيز 3/4 يكزت اعجبرٖ 

 انَٕٛبَٗ ٔانزٔيبَٗ

 515ٖ ر 

 االؽذ 512ٖ ر انزبرٚخ انزٔيبَٗ ٔانجٛشَطٙ أ.د خبنذ غزٚت  2/3 يكزت اعجبرٖ 

اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخ فٗ  د. فبطًخ انشْزاء 3/4 يكزت اعجبرٖ 

 انؼزق األدَٗ انمذٚى 

 516ٖ ر 

 أ.د يؾًذ انكؾالٖٔ 2/3 طًٛز اعجبرٖ 

 د. يؾًٕد انؾظُٛٗ

يذخم انٗ آصبر ٔؽضبرح يصز 

 االطاليٛخ

 االصٍُٛ 552ا ص 

 514ٖ ر  ٔانجٛشَطٛخانؼًبرح انزٔيبَٛخ  د. ٔالء يصطفٗ 3/4 يكزت اعجبرٖ 

 انضالصبء 511ٖ ر  يجبدئ انهغخ انَٕٛبَٛخ  أ.د ػالء صبثز 2/3 يكزت اعجبرٖ 

       

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

  516ٖ ر  أطبطٛز َٕٚبَٛخ رٔيبَٛخ  د. ٚظز اؽًذ     اخزٛبرٖ

آصبر اإلطكُذرٚخ فٗ انؼصزٍٚ  أ.د خبنذ غزٚت    اخزٛبرٖ

 انَٕٛبَٗ ٔانزَٔبَٗ 

  536ٖ ر 

انًغزًغ انًصزٖ فٗ انؼصزٍٚ   د. ْٛبو رٔاع    اخزٛبرٖ

 انَٕٛبَٗ انزٔيبَٗ

  535ٖ ر 

                   رئٛض لظى اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانزيبَٛخ                         ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                

 

 

 

 ٍٛ                                        أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                    أ.د خبنذ غزٚت ػبْ       

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى انَٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ   ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٔضؼٓب االٔلػ

 



 

 

 صبَٛخ دثهٕو األصبر َٕٚبَٗ ريبَٗ 

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ كبٌانً اعجبرٖ اخزٛبرٖ

رطجٛمبد انؾبطت اٜنٗ فٗ  د. طبرق عالل  2/3 ػٛؾخ اعجبرٖ 

 يغبل اٜصبر 

 انظجذ 554ػ أ 

انفٌُٕ انشخزفٛخ فٗ انؼصزٍٚ  د. َفٍٛ ٚؾٛٗ  3/4 يكزت اعجبرٖ 

 انَٕٛبَٗ ٔانزٔيبَٗ

 525ٖ ر 

 االؽذ 526ٖ ر  ؼًبرح انمجطٛخان أ.د خبنذ غزٚت  2/3 يكزت اعجبرٖ 

 524ٖ ر  نغخ لجطٛخ  أ.د خبنذ غزٚت  3/4 يكزت اعجبرٖ 

 االصٍُٛ 525ٖ ر  انفٍ انمجطٗ   أ.د عًبل ػجذ انزؽٛى  2/3 يكزت اعجبرٖ 

 525ٖ ر  يظكٕكبد َٕٚبَٛخ رٔيبَٛخ   ٔالء يصطفٗ د.  3/4 يكزت اعجبرٖ 

 انضالصبء 523ٖ ر  دٚخ َٕٚبَٛخ رٔيبَٛخ َصٕؽ ثز د. ٚظزا اؽًذ 2/3 يكزت اعجبرٖ 

       

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

  543ٖ ر  فٍ انزصٕٚز انَٕٛبَٗ انزٔيبَٗ  د. ٔالء يصطفٗ     اخزٛبرٖ

  544ٖ ر  انًخطٕطبد انمجطٛخ  د. ػبطف َغٛت     اخزٛبرٖ

  545ٖ ر  نغخ َٕٚبَٛخ أ.د ػالء صبثز     اخزٛبرٖ

 

 

 َبَٛخ ٔانزيبَٛخ                        ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                                  رئٛض لظى اٜصبر انٕٛ

 

 

 

       أ.د خبنذ غزٚت ػبٍْٛ                                        أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                     

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى انَٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ   ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٔضؼٓب االٔلػ

 



 

 

 

 
 

 ثزَبيظ رًٓٛذٖ آصبر َٕٚبَٗ رٔيبَٗ

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

 أ.د ايبل انؼًزٖ 2/3 رٕفٛك اعجبرٖ 

 أ.د طٛذ انجُب

 د. طبرق رٕفٛك

 انظجذ 651و د  انًٕالغ االصزٚخ 

 أ.د خبنذ غزٚت 3/4 يكزت اعجبرٖ 

 

انًغزًغ انًصزٖ فٗ  

 انؼصزٍٚ انَٕٛبَٗ ٔانزٔيبَٗ 

ٖ ر 

655 

 أ.د خبنذ غزٚت  2/3 يكزت  اخزٛبرٖ

  أ.د عًبل ػجذ انزؽٛى

 يٕضٕع  خبؽ

 انفٌُٕ ٔانؼًبرح انمجطٛخ 

ٖ ر 

615 

 انضالصبء

 أ.د ػشد لبدٔص 3/4 يكزت  اخزٛبرٖ

 

 يٕضٕع خبؽ

فٗ آصبر انَٕٛبَٗ انزٔيبَٗ فٗ 

 انؼهى انؼزثٗ

ٖ ر 

614 

 

 

                  رئٛض لظى اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانزيبَٛخ                        ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                 

 

 

 

 أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                                                           أ.د خبنذ غزٚت ػبٍْٛ         

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى انَٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخع

 و2521 / 2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ   ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٔضؼٓب االٔلػ

 



 

 

 

 

 

 ثزَبيظ دكزٕراِ اٜصبر َٕٚبَٗ رٔيبَٗ

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ رٖاخزٛب

 أ.د ػجذ انزؽًٍ ػهٗ 2/3 يكزت اعجبرٖ 

 

 يٕضٕع خبؽ

 فٗ آصبر انَٕٛبَٗ انزٔيبَٗ 

ٖ ر 

614 

 انظجذ

 يٕضٕع  خبؽ خبنذ غزٚتأ.د  3/4 يكزت اعجبرٖ 

 انفٌُٕ ٔانؼًبرح انمجطٛخ 

ٖ ر 

615 

انؾٛبح االعزًبػٛخ فٗ يصز فٗ  ذ غزٚتأ.د خبن 2/3 يكزت اخزٛبرٖ 

انؼصزٍٚ انَٕٛبَٗ ٔانزٔيبَٗ 

 فٗ ضٕء انجزدٖ

ٖ ر  

555 

 االؽذ

انفكز انذُٚٗ فٗ انؼصزٍٚ  أ.د ؽظبٌ ػبيز 3/4 يكزت اخزٛبرٖ 

 انَٕٛبَٗ ٔانزٔيبَٗ

ٖ ر 

555 

 

 

 نذراطبد انؼهٛب                                                  رئٛض لظى اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانزيبَٛخ                         ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ ا

 

 

 

                                            ٍ  أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                               أ.د خبنذ غزٚت ػبْٛ

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذٔل انذراطبد انؼهٛب لظى انَٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ   ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٔضؼٓب االٔلػ

 



 

 

 

 

 

 ؾفبئزدثهٕو ان

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

 أ.د يؾًذ ؽًشح 4/ 3 يكزت اعجبرٖ 

 أ.د يصطفٗ ػطٛخ

 د. َفٍٛ ٚؾٛٗ

انطزق انفُٛخ ٔانؼهًٛخ 

 نزؤرٚخ األصز

 انظجذ 552ْـ ف 

 553ْـ ف  عٕٛنٕعٛب انًٕالغ األصزٚخ يؾًٕد ػجذ انؾبفع   أ.و.د 3/ 2 يكزت اعجبرٖ 

 االؽذ 556ْـ ف  ادارح انًٕالغ األصزٚخ أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ 3/ 2 يكزت اعجبرٖ 

االطؼبفبد األٔنٛخ ٔانصٛبَخ  ػزٚف ػًزد. 4/ 3 يكزت اعجبرٖ 

 انٕلبئٛخ

 525د س 

انطزق انغٕٛفٛشٚبئٛخ  ظٍ صبنؼأ.د يؾ 3/ 2 يكزت اعجبرٖ 

 نهزجمٛت ػٍ األصز

 االصٍُٛ 554ْـ ف 

 531د س زافٗخرصٕٚز فٕرٕ يٓب اؽًذد. 4/ 3 يكزت اعجبرٖ 

 انضالصبء 556د س  فٗازخرطى صُبػٗ ٔس أ.د ٚبطز ٚؾٛٗ 3/ 2 يكزت اعجبرٖ 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

  542 و ؽ ربرٚخ انفٍ  يٓب طًٛز  أ.و.د    اخزٛبرٖ

  535و ؽ  يٕالغ أصزٚخ اؽًذ ثذراٌد.    اخزٛبرٖ

  543و ؽ  فٌُٕ  يصزٚخ لذًٚخ يُٗ اثٕ انًؼبطٗ  أ.و.د    اخزٛبرٖ

  553د س  يجبدئ رزيٛى االصبر  أ.د يؾًذ يصطفٗ    اخزٛبرٖ

 

 بر انًصزٚخ                 رئٛض لظى اٜص            رئٛض لظى رزيٛى االصبر        رئٛض لظى اٜصبر اإلطاليٛخ      

 

 

 أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ                                       أ.د ػبطف ػجذ انهطٛف                 أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ   

 

 ػًٛذ انكهٛخ                                         ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب        

 

 

 ؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                    أ.د اؽًذ رعت يؾًذ أ.د ي       

 ؾفبئزاطبد انؼهٛب دثهٕو انذٔل انذرع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ   ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٔضؼٓب االٔلػ

 



 

 

 

 

 ًزبؽفدثهٕو ان

ON Line  َٗاألطجٕع ؽضٕر ثبنكهٛخ  *  األطجٕع انضب 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

 االؽذ 531د س  رصٕٚز فٕرٕخزافٗ د. يٓب اؽًذ 3/ 2 يكزت اعجبرٖ 

 555ْـ و  يمزُٛبد ؽذٚضخ اٚٓبة اؽًذ  أ.و.د 4/ 3 يكزت اعجبرٖ 

 االصٍُٛ 555ْـ و  اػذاد طُٛبرٕٚ انًزؾف د. يؾًذ فزاط  3/ 2 يكزت اعجبرٖ 

 انؼزثٗ صجزٖ  أ.و.د 4/ 3 يكزت اعجبرٖ 

 رؽبة اثزاْٛى  أ.و.د

 515ْـ و  طزق انؼزض

 انضالصبء 511ْـ و  يؼبرض دٔنٛخ أ.د خبنذ غزٚت 3/ 2 زتيك اعجبرٖ 

 514د ف  انفٌُٕ انمجطٛخ أ.د فبٚشح انٕكٛم  4/ 3 يكزت اعجبرٖ 

 أ.د ػهٗ انطبٚغ 3/ 2 يكزت اعجبرٖ 

 د. َغبػ يٓذٖ

 االرثؼبء 515ْـ و  انفٍ االطاليٗ

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

  535ا ص  ٛخ كزبثبد اصزٚخ اطالي د. ايبَٗ طهؼذ    اخزٛبرٖ

 يُٗ عجز  أ.و.د    اخزٛبرٖ

 د. َفٍٛ ٚؾٛٗ

انفٍ فٗ انؼصزٍٚ انَٕٛبَٗ 

 ٔانزٔيبَٗ

  514ْـ و 

  515د ف  ؽضبرح اطاليٛخ أ.د عًبل ػجذ انزؽٛى    اخزٛبرٖ

 د. رٚٓبو طؼٛذ     اخزٛبرٖ

 د. غبدح يصطفٗ

  525د س  فٌُٕ صغزٖ 

ٔانصٛبَخ االطؼبفبد االٔنٛخ  د. ػزٚف ػًز    اخزٛبرٖ

 ٔانٕلبئٛخ

  515ْـ و 

 رئٛض لظى رزيٛى االصبر                                                    رئٛض لظى اٜصبر اإلطاليٛخ          

 

 

 أ.د ػبطف ػجذ انهطٛف                                                         أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ                   

 

 ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                                   ػًٛذ انكهٛخ 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ        أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                   

 ًزبؽفذٔل انذراطبد انؼهٛب دثهٕو انع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ ا  ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٔضؼٓب االٔلٌ رؼٕد انغذأل انٙ ػ

 



 

 

 

 

 

 دثهٕو إدارح انًٕالغ األصزٚخ

ON Line  نكهٛخ  *  األطجٕع انضبَٗاألطجٕع ؽضٕر ثب  

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبػخ انًكبٌ اعجبرٖ اخزٛبرٖ

انًُبْظ ٔانُظزٚبد فٗ ادارح  أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ 2/3 يكزت اعجبرٖ 

 يٕارد

 انظجذ 556و س 

ادارح انًٕالغ االصزٚخ ٔانززاصٛخ  ثبطى اثزاْٛى د. 3/4 يكزت اعجبرٖ 

 االصبر انغبرفخانظبؽهٛخ ٔ

 555و س 

 االؽذ 555و س  رظٕٚك انززاس ػًبد طهًٛبٌ  د. 2/3 يكزت اعجبرٖ 

 515و س  ادارح انززاس انطجٛؼٗ  يؾًٕد رػذٖ د. 3/4 يكزت اعجبرٖ 

انزًُٛخ انًظزذايخ نهًٕالغ  أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ 2/3 يكزت اعجبرٖ 

 االصزٚخ ٔانززاصٛخ 

 االصٍُٛ 511و س 

رؤْٛم ٔاػبدح رٕظٛف انًجبَٗ  االء عًبل د. 3/4 يكزت اعجبرٖ 

 االصزٚخ ٔانززاصٛخ

 513و س 

ادارح يؼبرٚغ انززيٛى ٔانصٛبَخ  أ.د يؾظٍ صبنؼ 2/3 يكزت اعجبرٖ 

 فٗ انًٕالغ االصزٚخ

 انضالصبء  514و س

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

  515س  و ادارحح يٕالغ انززاس انؼًزاَٗ أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ    اخزٛبرٖ

انصٛبَخ انٕلبئٛخ نهًٕالغ االصزٚخ  يؾًٕد ػجذ انؾبفع د.    اخزٛبرٖ

 ٔانززاصٛخ

 524و س 

ادارح انؾزف ٔانصُبػبد  ػزٚف ػًز د.    اخزٛبرٖ

 انزمهٛذٚخ

 525و س 

                            رئٛض لظى رزيٛى االصبر                                          رئٛض لظى اٜصبر اإلطاليٛخ          

 

 

 أ.د ػبطف ػجذ انهطٛف                                                                       أ.د ػجذ انؼشٚش صالػ                  

 

 ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انؼهٛب                                                   ػًٛذ انكهٛخ 

 

 

 أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                    أ.د اؽًذ رعت يؾًذ       

 

  

 

 إدارح انًٕالغ األصزٚخذٔل انذراطبد انؼهٛب دثهٕو ع

 و2521/  2525 انغبيؼٙنهؼبو  انضبَٙ انذراطٙانفصم 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ   ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٔضؼٓب االٔلػ

 



 

 

 

 

 

 ػهٕو انجٛئخ ثزَبيظ يبعظزٛز 

، ؽٛش أٌ ْذا انفصم انذراطٙ كبٌ يٍ انًمزر ػمذِ فٙ أنًبَٛب طجمب نالئؾخ أٌٔ الٍٚعًٛغ انًؾبضزاد 

انجزَبيظ، أال أٌ ظزٔف عبئؾخ كٕرَٔب ؽبنذ دٌٔ طفز انطالة إنٙ أنًبَٛب أٔ ؽضٕر األطبرذح 

 انًؾبضزٍٚ األنًبٌ إنٙ يصز نهزذرٚض.

Code Subject Name 

EA 1 Geoscience      German Lecturer 

EA 4 Ecology German Lecturer 

EA 13 Prehistory of Middle- and South Africa German Lecturer 

EA 18 Field Archaeology (1)                 German Lecturer 

EA 19 Sahara during the End of Pleistocene and 
Holocene 

German Lecturer 

EA 20 Paleoenvironment German Lecturer 

EA 28 Sustainable site development  of Prehistoric 
Sites 

Dr. Mostafa Atallah 

 

 نؼهٛب                                          رئٛض لظى اٜصبر انًصزٚخ                                     ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد ا  

 

 

             أ.د َبصز يؾًذ يكبٖٔ                                                     أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                      

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 أ.د اؽًذ رعت يؾًذ

 و انجٛئخػهٕثزَبيظ يبعظزٛز ذٔل انذراطبد انؼهٛب ع

 و2525/2521نهفصم انذراطٙ انزاثغ نهؼبو انغبيؼٙ 

ٍ ػٓز ريضبٌ انًجبرن ػهٙ اٌ رؼٕد انغذأل انٙ   ثؼذ ػٓز ريضبٌ ٔضؼٓب االٔلػ

 


