
 جذٔل انذراطبد انعهٛب لظى اٜصبر انًـزٚخ

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

 ٔنٗ دثهٕو آصبر  انًـزٚخأ

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

921و ؽ  نغخ لجطٙ أ.د أحًذ جالل 4/6 طًٛز  اججبرٖ   انظجذ 

(1ربرٚخ يـز انمذٚى )  د.إَر طهٛى 6/8 طًٛز اججبرٖ   

 دٔنخ ٔططٙ ٔعـز اَزمبل صبَٙ

922و ؽ   

فٕسٚخ عجذ هللا  د.  4/6 طًٛز  اججبرٖ  920و ؽ  يُبْج ثحش   االحذ 

يـطفٗ َجذٖ د.  6/8 طًٛز اججبرٖ  (1نغخ يـزٚخ لذٚى )  925و ؽ    

يحًذ انكحالٖٔأ.د  4/6 طًٛز  اججبرٖ   

 د. يحًٕد انحظُٛٗ

صبر ٔحضبرح يـز آيذخم إنٙ 

 اإلطاليٛخ

901أ ص   االصٍُٛ 

(2ْٛزاطٛمٙ )خظ  د. خبنذ حظٍ 6/8 طًٛز اججبرٖ  929و ؽ    

(1صبر يـزٚخ لذًٚخ  )آ أ.د يـطفٗ عطب هللا 4/6 طًٛز  اججبرٖ   

 دٔنخ ٔططٙ ٔعـز اَزمبل صبَٙ

921و ؽ   انضالصبء 

 االخزٛبرٖ

انذُٚٙانفكز  أ.د احًذ عٛظٗ    اخزٛبرٖ 956و ؽ     

ْٛبو رٔاعد.      958و ؽ  انًجزًع انًـز٘ انمذٚى   االرثعبء 

956و ؽ  فٌُٕ يـزٚخ لذًٚخ  د. عال انعجٕدٖ       

940و ؽ  عهى انفخبر د.  أًٚبٌ انظٛذ       

 ًـزٚخرئٛض لظى اٜصبر ان                                  يعبٌٔ انكهٛخ                                   

 

 

 أ.د  َبؿز يحًذ يكبٖٔ                             أ.يحًذ عجذ هللا                                       

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل     د انعهٛب                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبانمبئى ثأعًبل 

 

 

                              أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                                                    أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذٔل انذراطبد انعهٛب لظى اٜصبر انًـزٚخ

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

 دثهٕو آصبر  انًـزٚخصبَٛخ 

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

رطجٛمبد انحبطت اٜنٙ فٙ  د. طبرق جالل  4/6 طًٛز اججبرٖ 

 يجبل االصبر

904ح أ   انظجذ 

 د. يٛظزح عجذ هللا 6/8 طًٛز اججبرٖ 

 

آصبر يـز فٙ انعـزٍٚ 

 انَٕٛبَٙ ٔانزٔيبَٙ

910و ؽ   

ربرٚخ يـز فٙ انعـز  د.  حظٍٛ رثٛع 4/6 طًٛز اججبرٖ 

 انًزأخز

911و ؽ   االحذ 

ربرٚخ يـز فٙ انعـزٍٚ  أ.د خبنذ غزٚت 6/8 طًٛز اججبرٖ 

 انَٕٛبَٙ ٔانزٔيبَٙ

916و ؽ   

فٌُٕ لجطٛخان د.ُْذ ؿالح 4/6 طًٛز اججبرٖ  924و ؽ    االصٍُٛ  

يـز فٙ انعـز انًزأخزآصبر  أ.د حظٍ َـز  انذٍٚ 4/6 طًٛز اججبرٖ  915و ؽ    

(4نغخ يـزٚخ لذًٚخ ) د.حُبٌ يحزو 4/6 طًٛز اججبرٖ  914و ؽ    انضالصبء  

 اخزٛبرٖ

925د س  يظبحخ ٔرطى يعًبر٘ د. احًذ انًُٛٗ        

(5نغخ لجطٛخ ) أ.د أحًذ جالل     915و ؽ     

ركُٕنٕجٛب انًٕاد ٔانـُبعبد   د.    

 غٛز انعضٕٚخ انمذًٚخ

925 د س   

955و د  االصُٕجزافٛب األصزٚخ د. ربيز جبد       

 ًـزٚخرئٛض لظى اٜصبر ان                                  يعبٌٔ انكهٛخ                                  

 

 

 أ.د  َبؿز يحًذ يكبٖٔ                             أ.يحًذ عجذ هللا                                       

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل     د انعهٛب                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبانمبئى ثأعًبل 

 

 

                              أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                                                    أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًـزٚخ ٔاإلطاليٛخاٜصبر ان نمظًٗجذٔل انذراطبد انعهٛب 

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

 دثهٕو يزبحف 

 انٕٛو كٕد انًبدح  اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ اججبرٖ انًكبٌ

 انظجذ 952د س  رـٕٚز فٕرٕغزافٗ د.  4/6 اججبرٖ يكزت

 908ْـ و  يمزُٛبد حذٚضخ  د. اٚٓبة احًذ  6/8 اججبرٖ يكزت

 االحذ 901ْـ و  اعذاد طُٛبرٕٚ انًزحف  د.  4/6 اججبرٖ يكزت

 920ْـ و  طزق انعزف  د. رحبة اثزاْٛى  6/8 اججبرٖ يكزت

 االصٍُٛ 924د ف  انفٌُٕ انمجطٛخ  أ.د فبٚشح انٕكٛم  4/6 اججبرٖ يكزت

 922ْـ و  يعبرف دٔنٛخ  د.  6/8 اججبرٖ يكزت

 انضالصبء 921د ف  طاليٗ انفٍ اإل أ.د عهٗ انطبٚغ  4/6 اججبرٖ يكزت

 خزٛبرٖاأل

 د. َفٍٛ ٚحٛٗ    

 د. يُٗ ججز 

انفٍ انعـزٍٚ انَٕٛبَٗ 

 ٔانزٔيبَٗ

  924ْـ و 

  955ا ص  طاليٛخ إصزٚخ أكزبثبد  د. ايبَٗ طهعذ    

  928ْـ و  طاليٛخ إحضبرح  أ.د جًبل عجذ انزحٛى    

 د. رٚٓبو طعٛذ   

 د. 

  922د ف  فٌُٕ ؿغزٖ

االطعبفبد األٔنٛخ ٔانـٛبَخ  د.    

 انٕلبئٛخ 

  911د س 

 د. يحًٕد رػٛذٖ   

 د. طٕساٌ يحًذ 

  925ْـ و  آصبر اطاليٛخ

 طاليٛخ                  رئٛض لظى اٜصبر انًـزٚخرئٛض لظى اٜصبر اإل                    يعبٌٔ انكهٛخ       

 

 

                                                                            أ.يحًذ عجذ هللا                        أ.د أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛى                     أ.د  َبؿز يحًذ يكبٖٔ                    

 

 انمبئى ثأعًبل عًٛذ انكهٛخ                    انمبئى ثأعًبل ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انعهٛب       

 

 

                       أ.د أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛى                                         أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                            

 

 

 

 

 

 

 



 طاليٛخٔاإل انعهٛب نمظًٗ اٜصبر انًـزٚخجذٔل انذراطبد 

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗـم انذراطٗ انانف

 أٔنٗ دثهٕو ربرٚخ انفٍ

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

 أ.د يحًذ حًشح  4/6 نٛهٗ  اججبرٖ 

 أ.د يـطفٗ عطٛخ 

 د. َفٍٛ ٚحٛٗ

 انظجذ  901ط س  انطزق انفُٛخ ٔانعهًٛخ نزبرٚخ اٜصبر

ربرٚخ انفٍ انًمبرٌ فٗ يـز  د . يحظٍ َجى انذٍٚ  4/6 نٛهٗ اججبرٖ 

 ٔانعزاق

 االحذ 925د ف 

  928د ف  آصبر ٔفٌُٕ انظٕادٌ ٔػزق افزٚمٛب  .د 6/8 نٛهٗ اججبرٖ 

  دعبء انجعبرد.  4/6 نٛهٗ اججبرٖ 

 د. َٓٗ جًٛم

 االصٍُٛ 922د ف  فٌُٕ ؿغزٖ

 911د ف  انفٍ انًمبرٌ فٗ يـز ٔثالد انؼبو   رٚٓبو طعٛذد.  6/8 نٛهٗ اججبرٖ 

 د. طعبد حظٍ  4/6 نٛهٗ اججبرٖ 

  طعٛذ يـٛهحٗد. 

 فٌُٕ يب لجم االطالو 

 )انظبطبَٗ ٔانجٛشَطٗ(

 انضالصبء  929د ف 

انفٍ انًـز٘ انمذٚى يُذ ثذاٚخ  د. يٓب طًٛز 4/6 نٛهٗ اججبرٖ 

عـز انذٔنخ انٕططٗ حزٗ َٓبٚخ 

 االَزمبل انضبَٙعـز 

 االرثعبء  908د ف 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

  941و ؽ  (2ربرٚخ انفٍ ) د. يٓب طًٛز    

 (1آصبر يـزٚخ لذًٚخ ) د. دانٛب انظٛذ     اخزٛبرٖ

 دٔنخ ٔططٗ ٔعـز اَزمبل صبَٗ

  921و ؽ 

 (1ربرٚخ يـزٖ لذٚى ) د . إَر طهٛى     اخزٛبرٖ

 دٔنخ ٔططٗ ٔعـز اَزمبل صبَٗ

  922ؽ و 

  958و ؽ  انًجزًع انًـزٖ انمذٚى  د. ْٛبو رٔاع    اخزٛبرٖ

 طاليٛخ                  رئٛض لظى اٜصبر انًـزٚخصبر اإلرئٛض لظى اٜ             يعبٌٔ انكهٛخ                    

 

 

                                                                                 أ.يحًذ عجذ هللا                             أ.د أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛى                     أ.د  َبؿز يحًذ يكبٖٔ               

 

 انمبئى ثأعًبل عًٛذ انكهٛخ                         انمبئى ثأعًبل ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انعهٛب  

 

 

 أ.د أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛى                                         أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد             

 

 

 

 

 

 

 

 



 طاليٛخانعهٛب نمظًٗ اٜصبر انًـزٚخ ٔاإلجذٔل انذراطبد 

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

 صبَٛخ دثهٕو ربرٚخ انفٍ

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

رطجٛمبد انحبطت االنٗ فٗ يجبل  د. طبرق جالل  4/6 طًٛز اججبرٖ 

 االصبر 

 انظجذ 924د س 

 925ف  د فٌُٕ انعـز انزٔيبَٗ د. َفٍٛ ٚحٛٗ 6/8 رثٛع اججبرٖ 

 االحذ 916د ف  انًذرطخ انفُٛخ نهُحذ  د. اٚٓبة احًذ  4/6 رثٛع اججبرٖ 

 915د ف  انفٍ انحذٚش د. اٚٓبة احًذ  6/8 رثٛع اججبرٖ 

 االصٍُٛ  انفٍ فٗ عـز انُٓضخ  د. يخزبر انكظجبَٗ 4/6 رثٛع اججبرٖ 

 أ.د فبٚشح انٕكٛم  4/6 رثٛع اججبرٖ 

 د. 

 انضالصبء 514ت ف  انفٌُٕ انمجطٛخ 

 د. رحبة انـعٛذٖ 4/6 رثٛع اججبرٖ 

 د. رٚٓبو طعٛذ 

 االرثعبء 918د ف  انفٍ انًمبرٌ فٗ يـز ٔاٚزاٌ 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

 أ.د يحًذ انكحالٖٔ    اخزٛبرٖ

 د. يحًٕد انحظُٛٗ 

يذخم انٗ اصبر ٔحضبرح يـز 

 االطاليٛخ 

  901ا ص 

 د. ْذٖ ؿالح انذٍٚ    اخزٛبرٖ

 د. َٓٗ جًٛم 

دراطخ حضبرٚخ يمبرَخ ثٍٛ يـز 

 ٔدٔل ػزق انعبنى 

  911ا ص 

 د. ػزٚف ػعجبٌ     اخزٛبرٖ

 د. َفٍٛ ٚحٛٗ

  925د ف  فٌُٕ انعـز انزٔيبَٗ

رطجٛمبد انحبطت االنٗ فٗ يجبل  د. طبرق جالل     اخزٛبرٖ

 االصبر 

  924د س 

 طاليٛخ                  رئٛض لظى اٜصبر انًـزٚخصبر اإلرئٛض لظى اٜ                    يعبٌٔ انكهٛخ             

 

 

                                                                                 أ.يحًذ عجذ هللا                             أ.د أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛى                     أ.د  َبؿز يحًذ يكبٖٔ               

 

 انمبئى ثأعًبل ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انعهٛب                           انمبئى ثأعًبل عًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛى                                         أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد             

 

 

 

 

 

 

 



 جذٔل انذراطبد انعهٛب لظى اٜصبر انًـزٚخ

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

 يـزٖ ثزَبيج يبجظزٛز

 انٕٛو كٕد انًبدح  اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ اججبرٖ انًكبٌ

 أ.د ايبل انعًزٖ  4/6 اثٕ ثكز اججبرٖ

 أ.د طٛذ انجُب

602 س و يٕالع أصزٚخ  انظجذ 

602 س و يٕالع أصزٚخ  أ.د احًذ عٛظٗ  1/4 طًٛز اججبرٖ  ضالصبءان 

 االخزٛبرٖ

612و ؽ  َـٕؽ ْٛزاطٛمٛخ أ.د يزاد عالو 1/4  اخزٛبرٖ   انظجذ 

ْٛزٔغهٛفٙ فٙ انعـز  أ.د حظبٌ عبيز 1/4  اخزٛبرٖ 

 انجطهًٙ

615و ؽ   انظجذ 

 أ.د حظٍ َـز انذٍٚ  4/6  اخزٛبرٖ 

 د. طهًٛبٌ حبيذ 

يـز انمذًٚخاإلدارح فٙ  629و ؽ    االرثعبء 

طعبد عجذ انعبلأ.د  1/4  اخزٛبرٖ  611و ؽ  َـٕؽ دًٕٚطٛمٛخ   انظجذ 

أ.د عالء ػبٍْٛ  4/6  اخزٛبرٖ   

 

انظٛبطخ انخبرجٛخ فٙ يـز 

 انمذًٚخ

626و ؽ   االصٍُٛ 

عشح فبرٔق أ.د 4/6  اخزٛبرٖ   

طهٕٖ كبيم أ.د  

 

انفكز انذُٚٙ فٙ انعـز 

انعـزٍٚ  انًزأخز ٔحزٗ َٓبٚخ

 انَٕٛبَٙ ٔانزٔيبَٙ

601و ؽ   انخًٛض 

620و ؽ  انفٌُٕ انًـزٚخ انمذًٚخ أ.د عهٙ رضٕاٌ 4/6  اخزٛبرٖ   االرثعبء 

602 س و يٕالع أصزٚخ  أ.د احًذ عٛظٗ  4/6  اججبرٖ  انضالصبء 

احًذ عٛظٗأ.د  6/8  اخزٛبرٖ  605و ؽ  عًبرح يـزٚخ لذًٚخ   

 أ.د ْجّ يـطفٗ  4/6  اخزٛبرٖ 

 أ.د رحٛخ ػٓبة

لجطٛخ  نغخ 624و ؽ    االحذ 

 أ.د ْجخ يـطفٗ  6/8  اخزٛبرٖ

 أ.د احًذ عٛظٗ

  621و ؽ االدة انًـزٖ 

 ًـزٚخرئٛض لظى اٜصبر ان                                  يعبٌٔ انكهٛخ                                  

 

 

 أ.د  َبؿز يحًذ يكبٖٔ                             أ.يحًذ عجذ هللا                                       

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل     د انعهٛب                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبانمبئى ثأعًبل 

 

 

 أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                           أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

                                                      

  



 جذٔل انذراطبد انعهٛب لظى اٜصبر انًـزٚخ

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

 يـزٖ اَجهٛشٖ ثزَبيج يبجظزٛز

 انٕٛو كٕد انًبدح  اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ اججبرٖ انًكبٌ

اثٕ انحظٍ ثكزٖأ.د  4/6  اججبرٖ  

 د. احًذ ثذراٌ 

602 س و يٕالع أصزٚخ  انظجذ 

 األخزٛبرٖ

   َـٕؽ ْٛزاطٛمٛخ أ.د عال انعجٛشٖ   اخزٛبرٖ 

   ْٛزٔغهٛفٙ فٙ انعـز انجطهًٙ د. حُبٌ يحزو    اخزٛبرٖ 

 د. طهًٛبٌ حبيذ    اخزٛبرٖ 

 د. إَر طهٛى 

   اإلدارح فٙ يـز انمذًٚخ

   َـٕؽ دًٕٚطٛمٛخ أ.د يحًٕد عجٛذ   اخزٛبرٖ 

   االدة انًـزٖ  أ.د يحًٕد عجٛذ   

   عًبرح يـزٚخ لذًٚخ أ.د احًذ عٛظٗ   

انفكز انذُٚٙ فٙ انعـز انًزأخز  أ.د احًذ عٛظٗ   اخزٛبرٖ 

ٔحزٗ َٓبٚخ انعـزٍٚ انَٕٛبَٙ 

 ٔانزٔيبَٙ

  

   انفٌُٕ انًـزٚخ انمذًٚخ د. يُٗ اثٕ انًعبطٗ   اخزٛبرٖ 

لجطٛخ  نغخ أ.د رحٛخ ػٓبة   اخزٛبرٖ     

 ًـزٚخرئٛض لظى اٜصبر ان                                  يعبٌٔ انكهٛخ                                  

 

 

 أ.د  َبؿز يحًذ يكبٖٔ                             أ.يحًذ عجذ هللا                                       

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل     د انعهٛب                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبانمبئى ثأعًبل 

 

 

 أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                            أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 



              

 انًـزٚخ جذٔل انذراطبد انعهٛب لظى اٜصبر 

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

 يـزٖ ثزَبيج انذكزٕراِ يب لجم انزبرٚخ

كٕد   اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

انٕطبئم انعهًٛخ نزبرٚخ يب لجم  د. يحًذ حًذاٌ  4/6 اججبرٖ يكزت

 انزبرٚخ )دراطخ عهًٛخ يعًهٛخ (

 االحذ 504و أ 

انحٛبح انذُٚٛخ ٔانجُبئشٚخ فٗ  أ.د يـطفٗ عطب هللا  4/6 اججبرٖ يكزت

 عـٕر يب لجم انزبرٚخ 

 االصٍُٛ 5094و أ 

 االخزٛبرٖ

انًجزًع فٗ عـٕر يب لجم  د. اثٕ انحظٍ ثكزٖ 4/6 اججبرٖ يكزت

 انزبرٚخ 

  520و أ 

 522و أ  االصُٕجٕافٛب األصزٚخ د. ربيز جبد 4/6 اججبرٖ يكزت

انفٌُٕ فٗ عـٕر يب لجم  د. اثٕ انحظٍ ثكزٖ  4/6 اججبرٖ يكزت

 انزبرٚخ 

  508و أ 

 طاليٛخرئٛض لظى اٜصبر اإل                                  يعبٌٔ انكهٛخ                                  

 

 

                                            انُعٛىأطبيخ طهعذ عجذ أ.د                              أ.يحًذ عجذ هللا                                       

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل     د انعهٛب                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبانمبئى ثأعًبل 

 

 

                              أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                                                    أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



 جذٔل انذراطبد انعهٛب لظى اٜصبر االطاليٛخ  

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

طاليٛخاإل أنٗ دثهٕو آصبر  

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

4/6 يزسٔق اججبرٖ   أ.د حظٍٛ ريضبٌ  

 أ.د عجذ انعشٚش ؿالح

( إٔٚثٗ 1فٌُٕ اطاليٛخ )

 ٔيًهٕكٗ ٔيعبؿز نًٓب

925أ ص   انظجذ 

8/  6 يزسٔق اججبرٖ   أ.د جًبل عجذ انزحٛى 

 أ.د فبٚشح انٕكٛم 

انمجطٗانفٍ  926أ ص    

4/6 يزسٔق اججبرٖ   د. يخزبر انكظجبَٗ  

 د. احًذ دطٕلٗ

918أ ص  فٍ انًزبحف ٔانحفبئز  االحذ     

8/  6 يزسٔق اججبرٖ   د. اٚٓبة احًذ 

 د. اطًبء حظٍٛ

( يغٕنٗ 1رـٕٚز اطاليٗ )

 ٔرًٕٛرٖ

924أ ص   

4/6 طًٛز اججبرٖ  انكحالٖٔ أ.د يحًذ   

 د. يحًٕد انحظُٛٗ

يذخم انٗ آصبر ٔحضبرح 

 يـز االطاليٛخ 

901أ ص   االصٍُٛ 

6/  4 طًٛز اججبرٖ   د. طعبد حظٍ 

 د. طعٛذ يـٛهحٗ

( ْٛهُظزٗ 2ربرٚخ انفٍ )

 طبطبَٗ ثٛشَطٗ لجطٗ

922أ ص   انضالصبء 

6/  4 يزسٔق اججبرٖ   أ.د حظُٗ َٕٚـز  

 أ.د يـطفٗ َجٛت

(1عًبرح اطاليٛخ )  

 إٚثٗ ٔيًهٕكٗ

921ا ص   االرثعبء 

 االخزٛبرٖ

 أ.د يحًذ انكحالٖٔ    

 

دراطخ حضبرٚخ يمبرَخ 

ثٍٛ يـز ٔدٔل انًغزة 

 ٔاألَذنض  

950أ ص    

956ا ص  فٌُٕ انكزبة  أ.د ػبدٚخ انذطٕلٗ       

955ا ص  كزبثبد اصزٚخ اطاليٛخ د. ايبَٗ طهعذ       

(1نغخ فبرطٛخ ) د.      945ا ص     

  

 االطاليٛخ رئٛض لظى اٜصبر                               يعبٌٔ انكهٛخ                                        

 

 

 أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د                           أ.يحًذ عجذ هللا                                          

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل راطبد انعهٛب                           ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذانمبئى ثأعًبل 

 

 

 أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                         أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

                                                    



 االطاليٛخ جذٔل انذراطبد انعهٛب لظى اٜصبر

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

 صبَٛخ دثهٕو آصبر  االطاليٛخ

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

4/6 طًٛز اججبرٖ  تطبيقات الحاسب اآللى فى  د. طارق جالل  
 مجال اآلثار 

504ح أ   انظجذ 

6/8 يزطٗ اججبرٖ  نيرة رفيقد.   
 د. امانى خلف 

( عثمانى ومحمد 2كتابات )
 على ومعاصر شرق وغرب

515أ.س   

4/6 يزطٗ اججبرٖ  عبد العزيز صالحدأ.   
 د. رحاب ابراهيم 

اثر الفن االسالمى فى فنون 
 أوربا 

526أ س   االحذ 

6/8 يزطٗ اججبرٖ   أ.د على الطايش 
مختار الكسبانىد.  

تاريخ مصر الحديث ومحمد 
 على 

522أ س   

4/6 يزطٗ اججبرٖ   أ.د محمود ابراهيم  
 أ.د فايزة الوكيل 

( فن النهضة 2تاريخ الفن )
والباروك والروكوكو 

 والمدجن 

525أ س   االصٍُٛ 

4/6 يزطٗ اججبرٖ   أ.د شادية دسوقى  
 د. طة عمارة 

( مصر 4فنون اسالمية )
 العثمانية ومحمد على 

524أ س   انضالصبء 

6/8 يزطٗ اججبرٖ  ( مصر 4عمارة اسالمية ) د. مختار الكسبانى 
 العثمانية ومحمد على 

523أ س   

 االخزٛبرٖ

534أ س  تاريخ مصر المسيحية  أ.د خالد غريب       

(2)لغة تركية  د.      ش س  
521 

 

513ت ث  مساحة ورسم معمارى  د. احمد اليمنى       

سماح جمالد.     513ت ث  تصوير فوتوغرافى    

 االطاليٛخ رئٛض لظى اٜصبر                               يعبٌٔ انكهٛخ                                        

 

 

 أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د                           أ.يحًذ عجذ هللا                                          

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انعهٛب                           انمبئى ثأعًبل 

 

 

 أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                          أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

                                  



 انعهٛب لظى اٜصبر االطاليٛخ جذٔل انذراطبد

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

طاليٗإ ثزَبيج  يبجظزٛز  

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

4/6 اثٕ ثكز اججبرٖ   أ.د ايبل انعًزٖ  

 أ.د طٛذ انجُب

602 س و يٕالع أصزٚخ  انظجذ 

4/6  اججبرٖ  دراطبد فٗ انٕصبئك ٔانُمٕع  أ.د يحًذ حًشح  

 انكزبثٛخ )يٕضٕع خبؽ(

609أ.ص   االحذ 

4/6  اججبرٖ  602 س و يٕالع أصزٚخ  أ.د احًذ عٛظٗ    انضالصبء 

 األخزٛبرٖ

 أ.د احًذ رجت     

 أ.د يحًٕد يزطٗ 

   انعًبرح اإلطاليٛخ 

 انزـٕٚز اإلطاليٗ أ.د اثٕ انحًذ فزغهٗ     

)يٕضٕع خبؽ(   

621أ ص    

624أ ص  فٌُٕ انكزبة  أ.د ػبدٚخ انذطٕلٗ        

 أ.د حظٍٛ ريضبٌ     

 أ.د عهٗ انطبٚغ 

   انكزبثبد األصزٚخ 

 أ.د عجذ انعشٚش ؿالح     

 أ.د يحًٕد اثزاْٛى 

 أ.د جًبل عجذ انزحٛى 

 أ.د فبٚشح انٕكٛم 

 انفٌُٕ اإلطاليٛخ 

 )يٕضٕع خبؽ(

620أ ص    

 االطاليٛخ رئٛض لظى اٜصبر                               يعبٌٔ انكهٛخ                                           

 

 

 أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د                           أ.يحًذ عجذ هللا                                          

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انعهٛب                           انمبئى ثأعًبل 

 

 

                              أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                                                    أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذٔل انذراطبد انعهٛب لظى اٜصبر االطاليٛخ 

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

إطاليٗثزَبيج  يبجظزٛز اَجهٛشٖ   

 انٕٛو كٕد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

4/6 يكزت اججبرٖ   انظجذ F A601 يٕالع اصزٚخ أ.د عجذ انعشٚش ؿالح  

4/6 يكزت اججبرٖ   االحذ I A 603 دراطبد فٗ انخظ ٔانٕصبئك أ.د يحًذ حًشح  

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

  I A 604 عًبرح اطاليٛخ  د. غبدح انجًٛعٗ    اخزٛبرٖ

  I A 618 رـٕٚز اطاليٗ أ.د اثٕ انحًذ فزغهٗ     اخزٛبرٖ

  I A 613 فٍ انكزبة أ.د ػبدٚخ انذطٕلٗ    اخزٛبرٖ

  I A 616 كزبثبد اصزٚخ أ.د حظٍٛ رثٛع    

  I A 609 فٌُٕ اطاليٛخ أ.د جًبل عجذ انزحٛى     

 االطاليٛخ رئٛض لظى اٜصبر                               يعبٌٔ انكهٛخ                                           

 

 

 أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د                           أ.يحًذ عجذ هللا                                          

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبد انعهٛب                           انمبئى ثأعًبل 

 

 

                              أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                                                    أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 طاليٛخجذٔل انذراطبد انعهٛب لظى اٜصبر اإل

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

 إطاليٗثزَبيج انذكزٕراِ 

 ( يٕاد 4عهٗ انطبنت ٚخزبر )

 اطى انًبدح اطى انذكزٕر انًكبٌ 

 رخـؾ انعًبرح اإلطاليٛخ

 انعًبرح اإلطاليٛخ انزمهٛذٚخ أ.د ايم انعًزٖ يكزت

 انعًبرح اإلطاليٛخ فٗ يـز  أ.د حظُٗ َٕٚـز يكزت

 ٔانجهمبٌانعًبرح اإلطاليٛخ فٗ رزكٛخ  أ.د يحًذ حًشح  يكزت

 انعًبرح اإلطاليٛخ فٗ آطٛب انٕططٗ أ.د احًذ رجت يكزت

 انعًبرح اإلطاليٛخ  أ.د يحًٕد يزطٗ  يكزت

 انعًبرح اإلطاليٛخ فٗ انًغزة ٔاألَذنض أ.د يحًذ انكحالٖٔ يكزت

 انعًبرح اإلطاليٛخ فٗ انجشٚشح انعزثٛخ  أ.د عهٗ انطبٚغ  يكزت

 رخـؾ انفٌُٕ اإلطاليٛخ

 انفٌُٕ اإلطاليٛخ فٗ انُٓذ  أ.د يحًٕد اثزاْٛى  يكزت

 انفٌُٕ اإلطاليٛخ فٗ اٚزاٌ  أ.د حظٍٛ ريضبٌ  يكزت

 انفٌُٕ اإلطاليٛخ فٗ يـز  أ.د جًبل عجذ انزحٛى  يكزت

 انفٌُٕ اإلطاليٛخ فٗ رزكٛخ انجهمبٌ أ.د ػبدٚخ انذطٕلٗ  يكزت

 انفٌُٕ اإلطاليٛخ فٗ آٔرٔثب أ.د فبٚشح انٕكٛم  يكزت

 انفٌُٕ اإلطاليٛخ فٗ انًغزة ٔاالَذنض أ.د عجذ انعشٚش ؿالح يكزت

 انفٌُٕ اإلطاليٛخ آطٛب انٕططٗ  د. اٚٓبة احًذ  يكزت

 طاليٛخرئٛض لظى اٜصبر اإل                                  يعبٌٔ انكهٛخ                                  

 

 

                                            أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د                              أ.يحًذ عجذ هللا                                       

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل     د انعهٛب                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبانمبئى ثأعًبل 

 

 

                              أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                                                    أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

 

 

 

 



 مانيةوثار اليونانية والرجدول الدراسات العليا قسم اآل
 م2011/  2018للعام الجامعى   ثانىالالفصل الدراسى 

  يةمانورال يةيونانال ثارأولى دبلوم اآل

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

اللغة المصرية فى العصرين اليونانى  أ.د حسان عامر 4/6 مكتب اجبارى 
 والرومانى

 السبت 515ى ر 

 االحد 514ى ر  العمارة الرومانية والبيزنطية د. والء مصطفى  4/6 مكتب اجبارى 

 512ى ر  التاريخ الرومانى والبيزنطى أ.د خالد غريب 6/8 مكتب اجبارى 

انكحالٖٔ أ.د يحًذ 4/6 سمير اجبارى   

 د. يحًٕد انحظُٛٗ

يذخم انٗ آصبر ٔحضبرح يـز 

 االطاليٛخ 

901أ ص   االثنين  

 511ى ر  مبادئ اللغة اليونانية القديمة  عالء صابرأ.د  6/8 مكتب اجبارى 

اآلثار اليونانية والرومانية فى الشرق  د. فاطمة الزهراء 4/6 مكتب اجبارى 
 األدنى

516ى ر   الثالثاء 

التأثيرات المصرية على العمارة  د. نفين يحيى  4/6 مرزوق اجبارى 
 والفنون اليونانية والرومانية

513ى ر   االربعاء 

 االختيارى

انًجزًع انًـزىفٗ انعـزٍٚ انَٕٛبَٗ  أ.د عال انعجٛشٖ     

 انزٔيبَٗ

959ٖ ر    

926ٖ ر  األطبطٛز انَٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخ  د. ٚظزا احًذ        

آصبر اإلطكُذرٚخ فٗ انعـزٍٚ انَٕٛبَٗ  أ.د خبنذ غزٚت    

 ٔانزٔيبَٗ 

956ٖ ر    

 َٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخ صبر انرئٛض لظى اٜ                             يعبٌٔ انكهٛخ                                    

 

 

 خبنذ غزٚت ػبٍْٛأ.د                                / يحًذ عجذ هللا                                   أ

 

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل     د انعهٛب                       انذراطبٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انمبئى ثأعًبل 

 

 

                              أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                                                    أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

 
 
 
 
 



 مانيةوثار اليونانية والرالعليا قسم اآلجدول الدراسات 
 م2011/  2018للعام الجامعى  ثانىالالفصل الدراسى 

 يةمانورال يةيونانالثار دبلوم اآلثانية 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

اليونانى الفنون الزخافية فى العصرين  د. نفين يحيى 2/4 مرزوق اجبارى 

 والرمانى

 السبت 528ى ر 

904ح أ  رطجٛمبد انحبطت اٜنٗ فٗ يجبل اٜصبر  د. طبرق جالل  4/6 طًٛز اججبرٖ   

6/8 مكتب اججبرٖ  915ٖ ر  َـٕؽ ثزدٚخ َٕٚبَٛخ رٔيبَٛخ  د. ٚظز احًذ   

 االثنين  524ى ر  لغة قبطية  أ.د خالد غريب  4/6 مكتب اجبارى 

6/8 مكتب اجبارى   525ى ر  الفن القبطى  أ.د جمال عبد الرحيم  

 الثالثاء 526ى ر  العمارة القبطية  أ.د خالد غريب 6/8 مكتب اجبارى 

 االربعاء 525ى ر  مسكوكات يونانية ورومانية  د. والء مصطفى  4/6 مكتب اجبارى 

 الخميس       

 االختيارى

  543ى ر  الرومانىفن التصوير اليونانى  د. والء مصطفى     

  544ى ر  المخطوطات القبطية  د. عاطف نجيب    

  545ى ر  لغة يونانية حديثة  أ.د عالء صابر     

 َٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخ صبر انرئٛض لظى اٜ                             يعبٌٔ انكهٛخ                                    

 

 

 خبنذ غزٚت ػبٍْٛأ.د                                / يحًذ عجذ هللا                                    أ

 

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل     د انعهٛب                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبانمبئى ثأعًبل 

 

 

                              أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                                                    أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 اليونانية والرومانية ثارجدول الدراسات العليا قسم اآل

 م2011/  2018للعام الجامعى  ثانىالالفصل دراسى 

    يةمانورال يةيونانال آثاربرنامج الماجستير 

 انٕٛو انًبدح كٕد اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

4/6 اثٕ ثكز اججبرٖ   أ.د ايبل انعًزٖ  

 أ.د طٛذ انجُب

602 س و يٕالع أصزٚخ  انظجذ 

4/6  اججبرٖ  602 س و يٕالع أصزٚخ أ.د احًذ عٛظٗ   انضالصبء 

 االخزٛبرٖ

   4/6 خبنذ غزٚتأ.د   انًجزًع انًـزٖ فٗ  

انعـزٍٚ انَٕٛبَٗ 

 ٔانزٔيبَٛخ 

609ٖ ر   االحذ 

   6/8  أ.د خبنذ غزٚت  

 أ.د جًبل عجذ انزحٛى 

629ٖ ر  انفٍ ٔانعًبرح انمجطٛخ   

   1/4 اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخ  أ.د عشد لبدٔص 

 فٗ انعبنى انعزثٗ

624ٖ ر   انضالصبء  

 َٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخ صبر انرئٛض لظى اٜ                             يعبٌٔ انكهٛخ                                    

 

 

 خبنذ غزٚت ػبٍْٛأ.د                           / يحًذ عجذ هللا                                     أ

 

 

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل     د انعهٛب                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبانمبئى ثأعًبل 

 

 

                              أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                                                    أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 َٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخانجذٔل انذراطبد انعهٛب لظى اٜصبر 

 و1021/  1028نهعبو انجبيعٗ  ضبَٗانفـم انذراطٗ ان

 َٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخان ثزَبيج انذكزٕراِ 

كٕد   اطى انًبدح اطى انذكزٕر انظبعخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

يٕضٕعبد خبؽ فٗ اٜصبر  أ.د عجذ انزحًٍ عهٗ  4/6  يكزت

 انَٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخ 

501ٖ ر   انظجذ 

انفكز انذُٚٗ فٗ انعـزٍٚ  أ.د حظبٌ عبيز 1/4  

 انَٕٛبَٗ ٔانزٔيبَٗ

 انظجذ 501ٖ ر 

509ٖ ر  فٌُٕ لجطٛخ  أ.د خبنذ غزٚت  6/8  يكزت  انضالصبء 

انحٛبح األجزًبعٛخ فٗ يـز فٗ  أ.د خبنذ غزٚت  4/6  يكزت

انَٕٛبَٗ ٔانزيبَٗ فٗ انعـزٍٚ 

 ضٕء انجزدٖ

 508ٖ ر 

 

 َٕٛبَٛخ ٔانزٔيبَٛخ صبر انرئٛض لظى اٜ                             يعبٌٔ انكهٛخ                                    

 

 

 خبنذ غزٚت ػبٍْٛأ.د                                      / يحًذ عجذ هللا                                     أ

 

 

 

 عًٛذ انكهٛخانمبئى ثأعًبل     د انعهٛب                       ٔكٛم انكهٛخ نؼئٌٕ انذراطبانمبئى ثأعًبل 

 

 

                              أ.د جًعخ يحًذ عجذ انًمـٕد                                                                    أطبيخ طهعذ عجذ انُعٛىأ.د           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


