
 خذول يحبضراد  

  و1021/  1028نهعبو اندبيعً  ثبًَانفصم انذراضً ان

 اونً عبو 

 انُىو اضى انًبدح اضى انذكزىر انطبعخ انًكبٌ يدًىعخ

ثى ثكرأ ة  8/22 نًانحبضت األ د. طبرق خالل     

 

 انطجذ
ثى ثكرأ  22/1 انمىاٍَُ وانزشرثعبد  د. احًذ عجذ انظبهر 

 وانًىاثُك

ثى ثكرأ أ  1/5 انمىاٍَُ وانزشرثعبد  د. احًذ عجذ انظبهر 

 وانًىاثُك

ثى ثكرأ  5/8 نًانحبضت األ د. طبرق خالل    

ثى ثكرأ ة  8/22  االحذ ربرَخ يصر اإلضاليُخ أ.د عجذ انعسَر صالذ  

ثى ثكرأ  22/1 ضاليُخاإلآثبر وحضبرح  أ.د احًذ رخت   

ثى ثكرأ  1/5  أ.د يحًذ عجذ انهبدي 

انهطُف أ.د عبطف عجذ  

 د.عجذ هللا يحًىد

يجبدئ رريُى اِثبرغُر 

 انعضىَخ

ثى ثكرأ ج  8/22  االثٍُُ ربرَخ يصر اإلضاليُخ أ.د رافذ انُجراوي 

ثى ثكرأ  22/1 ضاليُخاإلآثبر وحضبرح  أ.د اضبيخ طهعذ   

ثى ثكرأ أ  8/22 ثراهُى إأ.د يحًىد    انثالثبء ربرَخ يصر اإلضاليُخ 

ثى ثكرأ  22/1  آثبر وحضبرح إضاليُخ أ.د يحًذ حًسح  

ثى ثكرأ  1/5  أ.د يًُ فؤاد 

 أ.د وفبء اَىر

 أ.د ضُذ انجُب

يجبدئ رريُى اِثبرغُر 

 انعضىَخ

ثى ثكرأ أ  8/20 خًُصان حمىق اَطبٌ     د.   

ثى ثكرأ  20/21 ضهًُبٌ حبيذد.    انزفكُر انُمذي 

ثى ثكرأ ة  21/1  حمىق اَطبٌ     د. 

ثى ثكرأ  1/4 َهً خًُمد.   انزفكُر انُمذي 

 اإلضاليُخيعبوٌ انكهُخ                                                        رئُص لطى اِثبر       

 

 

 اضبيخ طهعذ عجذ انُعُىأ.يحًذ عجذ هللا                                                          أ.د    

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                      

 

 

  خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                                  أ.د     

 

 

 



 لطى اِثبر انًصرَخ خذول يحبضراد 

 و1021/  1028نهعبو اندبيعً  نثبًَانفصم انذراضً ا

 انفرلخ انثبَُخ

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري

8/22 رىفُك اخجبري   د. احًذ ثذراٌ  أ 

 

(1انهغخ انًصرَخ انمذًَخ )  و ص 

 108  

 االحذ

8/22 يرضً  اخجبري  (1نغخ لجطُخ ) د. والء عجذ انرحًٍ ة  صو    

 106  

 االثٍُُ 

22/1 يرزوق اخجبري   د. هُذ صالذ أ 

 

(1نغخ لجطُخ )  و ص 

 106  

 انثالثبء

22/1 ضًُر اخجبري  َُههً صبثرد.  ة  (1انهغخ انًصرَخ انمذًَخ )   و ص 

 108  

8/22 رىفُك اخجبري   د. زكُخ زكً  عبو 

 د. ضهًُبٌ حبيذ

 و ص (2ربرَخ يصر انمذَى )

105 

 االرثعبء

22/1 رىفُك اخجبري   د. يهب ضًُر  عبو 

 د. يًُ اثى انًعبطً 

انعًبرح وانفُىٌ انًصرَخ 

(1انمذًَخ )  

 و ص

 102  

 األخزُبري 

8/22 يرزوق  اخزُبري  و ص عهى انجردٌ د. عبء اندعبر  عبو 

128 

 

8/22 يرضً  اخزُبري  أ. د يحًىد عجُذ  عبو 

 

َصىص يخزبرح يٍ انعصر 

انكالضُكً انهغخ يصرَخ 

 لذًَخ

 و ص

 126 

1/5 شُحخ  اخزُبري  و ص يىالع اثرَخ د. حطٍُ رثُع  عبو 

121 

1/5 يرزوق  اخزُبري  د. فىزَخ عجذ هللا  عبو 

 د. دانُب انطُذ

انصالد انحضبرَخ ثٍُ 

يصر وثالد انشرق االدًَ 

 انمذَى

 و ص

121 

 يعبوٌ انكهُخ                                                        رئُص لطى اِثبر انًصرَخ      

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي                 أ. يحًذ عجذ هللا                                           

 

 عًُذ انكهُخ  نمبئى ثأعًبل اوكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                              

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                          أ.د     

 

 



 لطى اِثبر اإلضاليُخخذول يحبضراد   

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انثبَُخ

انذكزىراضى  يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري   انُىو كىد انًبدح  اضى انًبدح 

8/22 شُحخ اخجبري  عبو   يحًىد يرضًأ.د    

 د. يُصىر عجذ انرازق

(1عًبرح اضاليُخ )  

 )فبطًً وأَىثً(
انثالثبء  105اش    

22/1 شُحخ اخجبري   د. شرَف ضُذ  عبو 

 د. َُرح رفُك

( 2انًطكىكبد االضاليُخ )
يٍ صذر االضالو انً َهبَخ 

 األَىثً

108اش   

8/22 ضًُر اخجبري   أ.د يحًىد اثراهُى عبو 

 أ.د عجذ انعسَس صالذ  

فبطًً ( 1فُىٌ اضاليُخ )

 واَىثً وانًعبصر نهًب
رثعبءاال 102اش   

22/1 ضًُر  اخجبري   أ.د يحًذ انكحالوي عبو 

 أ.د اضبيخ طهعذ  

عًبرح االضاليُخ فً 

 انًغرة واالَذنص
106اش   

 االخزُبري

 أ.د يحًىد يرضً عبو    اخزُبري

 د. يُصىرد عجذ انرازق

انعًبرح االضاليُخ فً 

 انًشرق انعرثً

)انعراق وانشبو(   

110أ ش    

االثبر االضاليُخ فً خُىة  د. رحبة انصعُذي عبو    اخزُبري

 شرق اضُب

124أ ش   

 د. يحًىد انحطًُُ عبو    اخزُبري

 د. يُصىر عجذ انرازق

125أ ش  انًذٌ االضاليُخ  

االثبر االضاليُخ فً  د. ضىزاٌ يحًىد عبو    اخزُبري

اندسَرح انعرثُخ وانخهُح 

 انعرثً

 

 يعبوٌ انكهُخ                                                 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ          

 

                        

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                أ.د اضبيخ طهعذ عجذ انُعُى       

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                 

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د     أ.د احًذ رخت يحًذ                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 لطى انُىَبًَ انرويبًَ خذول يحبضراد

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انثبَُخ

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري

22/1 يرزوق اخجبري  عًبرح رويبَُخ  والء يصطفً  د. عبو 

 ثُسَطُخ

 انطجذ 102ي ر 

8/22 ضًُر اخجبري  دَبَخ وأضبطُر  أ.د عالء صبثر  عبو 

 َىَبَُخ رويبَُخ 

ثالثبءان 108ي ر   

8/22 شُحخ اخجبري  يمذيخ فٍ انهغخ  د. فبطًخ انسهراء   عبو 

 انًصرَخ انمذًَخ

 االرثعبء 105ي ر 

22/1 شُحخ اخجبري   أ.د خبنذ غرَت عبو 

 د. يًُ خجر  

انزبرَخ ـ َىَبًَ 

 رويبًَ ـ ثُسَطً

 106ي ر 

 االخزُبري

  125ي ر  اِثبر انغبرلخ أضبيخ انُحبش د.      اخزُبري

  101ي ر  ربرَخ يصر انجُسَطُخ أ.د خبنذ غرَت     اخزُبري

رأثُراد هُهُُطزُخ  أ.د يحًىد اثراهُى     اخزُبري

عهً االثبر  وثُسَطُخ

 االضاليُخ

  ي ر 

 يعبوٌ انكهُخ                                                        رئُص لطى انُىَبًَ انريبًَ       

 

 

 أ . يحًذ عجذ هللا                                                     أ.د خبنذ غرَت عهً        

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                              

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د  احًذ رخت يحًذ                                        أ.د     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لطى اِثبر انًصرَخ خذول يحبضراد 

 و1028/  1028نهعبو اندبيعً  ثبًَانفصم انذراضً ان

 انفرلخ انثبنثخ

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري

8/22 رىفُك اخجبري   أ.د عسح فبروق عبو 

 

عًبرح وفُىٌ يصرَخ 

(4لذًَخ )  

 و ص

 505  

 االثٍُُ

22/1 رىفُك اخجبري  األثرٌ يُهح انجحث   د. زكُخ زكً  عبو 

 وانزبرَخٍ

 و ص

 528 

1/5 ضًُر اخجبري   و ص (2هُراطُمٍ ) د. خبنذ حطٍ عبو 

506 

8/22 اثى ثكر   اخزُبري َصىص هُروغهُفُخ  أ.د زَُت يحروش  عبو 

يخزبرح يٍ انعصر 

 انًزأخر 

 و ص

 501 

 االرثعبء

22/1 اثى ثكر   اخزُبري  د. يهب ضًُر  عبو 

 

 و ص عًبرح وفُىٌ لجطُخ 

524 

1/5 اثى ثكر  اخجبري   د. يحطٍ َدى انذٍَ عبو 

 د. احًذ ثذراٌ 

فٍ انًزبحف وانحفبئر 

 األثرَخ

 و ص

 508  

22/1 ضًُر اخجبري  رحُخ شهبةأ.د  عبو  524و ص  (1نغخ لجطُخ )   انخًُص 

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ              يعبوٌ انكهُخ                                              

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي             أ. يحًذ عجذ هللا                                              

 

  عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                  

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د  احًذ رخت يحًذ                                              أ.د     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لطى اِثبر االضاليُخخذول يحبضراد   

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انثبنثخ

كىد  اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري

 انًبدح 

 انُىو

 يرضً اخجبري 

 يرزوق

22/1    خهىد َعمىة د. عبو 

 د. 

 نغخ فبرضُخ

 نغخ رركُخ 

ا ش 

512 

 االحذ

8/22 ضًُر اخجبري   أ.د يحًىد اثراهُى عبو 

 أ. د يحًىد يرضً

 ا ش فٍ انًزبحف وانحفبئر 

508 

 االثٍُُ

22/1 ضًُر اخجبري   أ.د احًذ رخت  عبو 

 د. غبدح اندًُعً 

ذيد. يحًىد رش  

عًبرح انًشرق االضاليً 

(2)  

 ا ش

505 

8/22 رىفُك اخجبري   أ.د اثى انحًذ فرغهً  عبو 

 د. اَهبة احًذ

(1انزصىَر االضاليً )  ا ش 

 506  

نخًُصا  

22/1 رىفُك اخجبري   أ.د خًبل عجذ انرحُى  عبو 

 أ.د فبَسح انىكُم 

انفٍ انمجطً فً انعصر 

 االضاليً 

 ا ش

502 

 االخزُبري

 د. يحًىد رشذي عبو    اخزُبري

 د. احًذ دضىلً

ا ش  ربرَخ انًشرق االضاليً

512 

 

 د. يُصىر عجذ انرازق عبو    اخزُبري

 د. يبخذح انشُخخ

ا ش  ربرَخ انذونخ انًًهىكُخ

511 

 يعبوٌ انكهُخ                                                      رئُص لطى اِثبر االضاليُخ     

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                     أ.د اضبيخ طهعذ عجذ انُعُى      

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                              

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                       أ.د        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لطى انُىَبًَ انرويبًَ  خذول يحبضراد

 و1021/  1028اندبيعً انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو 

 انفرلخ انثبنثخ

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري

8/22 شُحخ اخجبري   انفخبر  د. والء يصطفً  عبو 

 َىَبًَ ـ رويبًَ ـ ثُسَطً

  انطجذ 506ي ر 

22/1 شُحخ اخجبري   502ي ر  فٍ انًزبحف وانحفبئر  د. َفٍُ َحًُ عبو 

1/5   اخزُبري انصالد انحضبرَخ ثٍُ انفُىٌ  أ.د خًبل عجذ انرحُى  عبو 

 انجُسَطُخ وانفبرضُخ
 520ي ر 

8/22 رىفُك اخجبري   فٍ انُحذ  د. يًُ خجر  عبو 

 ريبًَ ـ ثُسَطً

 االحذ 505ي ر 

22/1 شُحخ اخجبري   انخًُص 508ي ر  لراءاد أثرَخ ثهغخ األورثُخ  د. فبطًخ انسهراء  عبو 

 االخزُبري

  521ي ر  انًذٌ انُىَبَُخ  د. فبطًخ انسهراء  عبو    اخزُبري

لراءاد انًُبظر وَصىص انًعبثذ  أ.د عجذ انرحًٍ عهً  عبو    اخزُبري

فً انعصرٍَ انُىَبًَ وانرويبًَ 

 رطجُمبً عهً يعجذي إدفى ودَذرح 

 

 يعبوٌ انكهُخ                                                   رئُص لطى انُىَبًَ انريبًَ       

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                        أ.د خبنذ غرَت عهً      

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                              

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                         أ.د     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لطى اِثبر انًصرَخ خذول يحبضراد 

 و1021/  1028نهعبو اندبيعً  ثبًَانفصم انذراضً ان

 انفرلخ انراثعخ 

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري

8/22 ضًُر اخجبري  (1هُراطُمً) أ.د يراد عالو  عبو   و ص 

 402  

 انطجذ

22/1 ضًُر اخجبري   و ص دًَىطُمً أ.د ضعبد عجذ انعبل  عبو 

 406  

1/5 ضًُر  اخزُبري  و ص  َصىص دًَىطُمُخ  أ.د ضعبد عجذ انعبل  عبو 

401 

8/22 ضًُر اخجبري   د. يُطرح عجذ هللا  عبو 

 د. يصطفً َدذي 

ربرَخ وأثبر يصر فً 

انعصرٍَ انجطهًً 

 وانرويبًَ

 و ص

 405  

ثٍُُاال  

22/1 ضًُر اخجبري  انفكر انذًَُ فً يصر  أ.د احًذ عُطً عبو 

 انمذًَخ

 و ص

408 

1/5 ضًُر  اخزُبري  أ.د حطٍ َصر انذٍَ  عبو 

 أ.د ضهىي كبيم 

آثبر وفُىٌ يصر فً 

 انعصر انًزأخر

426و ص    

 االخزُبري

فُىٌ يصر فً  د. يُطرح عجذ هللا  عبو    اخزُبري

انعصرٍَ انُىَبًَ 

 وانرويبًَ

 و ص

 424  

 

د.   عبو    اخزُبري َصىص هُراطُمُخ  

 يخزبرح 

425و ص   

 يعبوٌ انكهُخ                                                  رئُص لطى اِثبر انًصرَخ       

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                  أ.د َبصر يحًذ يكبوي       

 

  عًُذ انكهُخ ًبل انمبئى ثأعوكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                               

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                            أ.د     

 

 

 

 

 

 



 خذول يحبضراد  لطى اِثبر اإلضاليُخ 

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انراثعخ

 انُىو كىد انًبدح  اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري

8/22 يرضً  اخزُبري انعًبرح االضاليُخ فً  د. غبدح اندًُعً عبو 

 اَراٌ

420ا ش   انطجذ  

22/1 رىفُك اخجبري   د. اًَبٌ عرفخ  عبو 

 د. احًذ دضىلً 

( 5انًطكىكبد االضاليُخ )
)صفىي ولبخبري  دول اضُب 

انىضطً ويغىنً هُذي وعثًبًَ 

(وعصر يحًذ عهً   

402أ ش   

1/22 يرضً  اخزُبري انعًبرح انمجطُخ فً  أ.د يحًىد يرضً  عبو 

 انعصر االضاليً

426ا ش   االحذ 

1/22 يرزوق  اخزُبري اِثبر االضاليُخ فً  د. ضىزاٌ يحًذ عبو 

 انطىداٌ وشرق افرَمُب

425ا ش   

بريجاخ  22/1 رىفُك  (4عًبرح اضاليُخ) أ.د يحًذ حًسح  عبو   

) يصر انعثًبَُخ وعصر أضرح  

  يحًذ عهً(

405أ ش   

8/22 رىفُك اخجبري   أ.د عجذ انعسَس صالذ عبو 

 أ.د خًبل عجذ انرحُى  

يُهح انجحث انزبرَخً 

 واالثري

408أ ش   انثالثبء 

22/1 رىفُك اخجبري   أ.د شبدَخ دضىلً عبو 

عهً انطبَشأ.د   

(4فُىٌ اضاليُخ )  
)انعصر انعثًبًَ فُىٌ يصر 

 انعثًبَُخ وعصر يحًذ عهً( 

406أ ش   

انعًبرح انعثًبَُخ فً اضُب  أ.د يحًذ حًسح  عبو    اخزُبري

 انصغري وانجهمبٌ

401ا ش   

 يعبوٌ انكهُخ                                           رئُص لطى اِثبر االضاليُخ        

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                         أ.د اضبيخ طهعذ عجذ انُعُى     

 

 انكهُخعًُذ انمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                        

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                    أ.د     

 

 

 

 

 

 

 

 



 لطى انُىَبًَ انرويبًَ  خذول يحبضراد

 و1021/  1028نهعبو اندبيعً  ثبًَانفصم انذراضً ان

 انفرلخ انراثعخ

انًبدحاضى  اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري  انُىو كىد انًبدح 

8/22 شُحخ اخجبري  حذاال 402ي ر  نغخ لجطُخ أ.د خبنذ غرَت عبو   

22/1 شُحخ اخجبري  يُهح انجحث انزبرَخ  أ.د عجذ انرحًٍ عهً  عبو 

 واِثري

 405ي ر 

1/5 شُحخ اخجبري   االثٍُُ 408ي ر  انفٍ وانعًبرح انمجطُخ  د. يًُ خجر  عبو 

8/22 ضًُر اخجبري   انخًُص 406ي ر   نغخ دًَىطُمً أ.د يحًىد عجُذ عبو 

 االخزُبري

انفُىٌ انسخرفُخ فً  د. َفٍُ َحًُ عبو    اخزُبري

انعصرٍَ انُىَبًَ 

 انريبًَ

  420ي ر 

 424ي ر  رضى يعًبري وزخرفً د. َبضر َحًُ عبو    اخزُبري

 422ي ر  نغخ َىَبَُخ حذَثخ د. رشب انًفزش عبو    اخزُبري

 يعبوٌ انكهُخ                                          رئُص لطى انُىَبًَ انريبًَ               

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                              أ.د خبنذ غرَت عهً             

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                              

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                           أ.د    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ونًخذول يحبضراد انفرلخ األ     

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 اونً عبو  اَدهُسي

انًبدح كىد اضى انًبدح اضى انذكزىر انطبعخ انًكبٌ  انُىو 

8/22 نُهً  انطجذ  انحبضت االنً د.طبرق خالل 

22/1 نُهً   انمىاٍَُ وانزشرثعبد وانًىاثُك د.احًذ عجذ انظبهر 

8/22 نُهً ضاليُخاإلآثبر وحضبرح  أ.د اضبيخ طهعذ   االثٍُُ  

22/1 نُهً   ربرَخ يصر اإلضاليُخ د. طخ عًبرح  

8/22 نُهً عجذ انهبديأ.د يحًذ    

 أ.د وفبء اَىر

 د. اثى ثكر يىضً

  يجبدئ رريُى اِثبرغُر انعضىَخ

 االرثعبء

8/22 نُهً   حمىق اَطبٌ     د. 

 انخًُص 
22/1 نُهً   انزفكُر انُمذي د. 

 اإلضاليُخ أر يعبوٌ انكهُخ                                                                رئُص لطى اِث     

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                             أ.د اضبيخ طهعذ عجذ انُعُى     

 

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                      

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                                  أ.د     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لطى االثبر انًصرَخ خذول يحبضراد    

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

انفرلخ انثبَُخ اَدهُسي    

انذكزىراضى  انطبعخ انًكبٌ يدًىعخ  انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح 

اخزُبري  8/22 رثُع   د. هُذ صالذ  

 

 و ص (2نغخ لجطُخ )

 106 

 االحذ

22/1 رثُع اخجبري  د. اَىر ضهُى 

 د. احًذ يكبوي

(2ربرَخ يصر انمذَى )  و ص 

105 

8/22 رثُع اخجبري عبدل َصر انذٍَ  د.   

 يصطفً َدذي

(1انهغخ انًصرَخ انمذًَخ )  و ص 

 108  

 االرثعبء

22/1 رثُع اخجبري  د. يًُ اثى انًعبطً  

 د. احًذ يكبوي

انعًبرح وانفُىٌ انًصرَخ انمذًَخ 

(1) 

 و ص

 102 

 االخزُبري

َصىص يخزبرح يٍ انعصر  أ.د يحًىد عجُذ  رثُع اخزُبري

 انكالضُكً انهغخ يصرَخ لذًَخ

 و ص

 126 

 

 و ص عهى انجردٌ د. دعبء اندعبر  رثُع اخزُبري

128 

 و ص يىالع اثرَخ د. يًُ زهُر  رثُع اخزُبري

121 

انصالد انحضبرَخ ثٍُ يصر وثالد  أ.د عالء شبهٍُ   رثُع اخزُبري

 انشرق االدًَ انمذَى

 و ص

121 

 يعبوٌ انكهُخ                                                            رئُص لطى اِثبر انًصرَخ    

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                       أ.د َبصر يحًذ يكبوي      

 

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                      

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د               أ.د احًذ رخت يحًذ                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لطى اِثبر انًصرَخ خذول يحبضراد 

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انثبنثخ أَدهُسي

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري

8/22 نُهً اخجبري   و ص (2هُراطُمٍ ) د. خبنذ حطٍ عبو 

506 

 االحذ

22/1 نُهً اخجبري  عًبرح وفُىٌ يصرَخ  د. عال انعجىدي عبو 

(4لذًَخ )  

 و ص

 505  

1/5 نُهً اخجبري   د. يحطٍ َدى انذٍَ عبو 

 

فٍ انًزبحف وانحفبئر 

 األثرَخ

 و ص

 508  

8/22 نُهً اخجبري  يُهح انجحث األثرٌ  َبصر يكبوي عبو 

 وانزبرَخٍ

 و ص

 525 

 االرثعبء

22/1 نُهً اخجبري  502و ص  (1نغخ لجطُخ ) د. هُذ صالذ  عبو   

 االخزُبري

يًُ اثى انًعبطًد.  عبو            

 د. عال انعجىدي

 

 و ص عًبرح وفُىٌ لجطُخ 

524 

 

َصىص هُروغهُفُخ  أ.د زَُت يحروش      

يخزبرح يٍ انعصر 

 انًزأخر )اخزُبرٌ(

 و ص

 501 

 

 يعبوٌ انكهُخ                                                    رئُص لطى اِثبر انًصرَخ         

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                      أ.د َبصر يحًذ يكبوي        

 

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل               وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                        

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                                  أ.د     

 

 

 

 

 

 



 

 لطى اِثبر انًصرَخ خذول يحبضراد 

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انراثعخ أَدهُسي  

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري

8/22 رثُع اخجبري   أ.د يحًىد عجُذ عبو 

 

 و ص دًَىطُمً

 406  

 انطجذ

22/1 رثُع اخجبري  انفكر انذًَُ فً يصر  د. يًُ زهُر عبو 

 انمذًَخ

 و ص

408 

8/22 رثُع اخجبري  (1هُراطُمً) د. خبنذ حطٍ  عبو   و ص 

 402  

 انثالثبء

22/1 رثُع اخجبري   د. يُطرح عجذ هللا  عبو 

 د. يصطفً َدذي 

ربرَخ وأثبر يصر فً 

انعصرٍَ انجطهًً 

 وانرويبًَ

 و ص

 405  

 االخزُبري

فُىٌ يصر فً  د. يُطرح عجذ هللا    رثُع  اخزُبري

انعصرٍَ انُىَبًَ 

 وانرويبًَ

 و ص

 424  

 

 و ص  َصىص دًَىطُمُخ  أ.د يحًىد عجُذ   رثُع  اخزُبري

401 

أ.د زَُت يحروش    رثُع  اخزُبري َصىص هُراطُمُخ  

 يخزبرح 

425و ص   

 أ.د حطٍ َصر انذٍَ    رثُع  اخزُبري

 

آثبر وفُىٌ يصر فً 

 انعصر انًزأخر

426و ص   

 يعبوٌ انكهُخ                                               رئُص لطى اِثبر انًصرَخ          

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                أ.د َبصر يحًذ يكبوي        

 

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل     وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                  

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                                  أ.د     

 

 

 

 



 

 خذول يحبضراد  لطى اِثبر االضاليُخ

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انراثعخ أَدهُسي

 انُىو كىد انًبدح  اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري

8/22 يكزت اخجبري (4عًبرح اضاليُخ) أ.د اضبيخ طهعذ عبو   

)يصر انعثًبَُخ وعصر أضرح يحًذ 

  عهً(

405أ ش   انطجذ 

22/1 يكزت اخجبري (4فُىٌ اضاليُخ ) د. طخ عًبرح عبو   
)انعصر انعثًبًَ فُىٌ يصر انعثًبَُخ 

 وعصر يحًذ عهً( 

406أ ش   

8/22 يكزت اخجبري 408أ ش  يُهح انجحث انزبرَخً واالثري أ.د اضبيخ طهعذ عبو   انثالثبء 

22/1 يكزت اخجبري  د. اًَبٌ عرفخ  عبو 

 د. احًذ دضىلً 

( 5انًطكىكبد االضاليُخ )
)صفىي ولبخبري  دول اضُب انىضطً 

هُذي وعثًبًَ وعصر يحًذ ويغىنً 

 عهً (

402أ ش   

 االخزُبري

انعًبرح انعثًبَُخ فً اضُب  د. غبدح اندًُعً عبو  يكزت اخزُبري

 انصغري وانجهمبٌ

401ا ش    

انعًبرح انمجطُخ فً انعصر  أ.د يحًىد يرضً  عبو  يكزت اخزُبري

 االضاليً

426ا ش   

االضاليُخ فً انطىداٌ اِثبر  د. ضىزاٌ يحًذ عبو  يكزت اخزُبري

 وشرق افرَمُب

425ا ش   

420ا ش  انعًبرح االضاليُخ فً اَراٌ د. غبدح اندًُعً عبو  يكزت اخزُبري  

 يعبوٌ انكهُخ                                                 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ          

 

                        

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                أ.د اضبيخ طهعذ عجذ انُعُى       

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                 

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د     أ.د احًذ رخت يحًذ                                               

 

 

 
 

 

 

 



 

 لطى انُىَبًَ انرويبًَ  خذول يحبضراد

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انراثعخ أَدهُسي

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ اخجبري اخزُبري

8/22 رثُع اخجبري  ثٍُُاال 406ي ر   نغخ دًَىطُمً عجُذ أ.د يحًىد عبو   

22/1 رثُع اخجبري  أ.د عجذ انرحًٍ  عبو 

 عهً 

يُهح انجحث انزبرَخ 

 واِثري

 405ي ر 

8/22 نُهً اخجبري    ثالثبءان 402ي ر  نغخ لجطُخ أ.د خبنذ غرَت عبو 

22/1 نُهً اخجبري   408ي ر  انفٍ وانعًبرح انمجطُخ  د. يًُ خجر  عبو 

 االخزُبري

انفُىٌ انسخرفُخ فً  د. َفٍُ َحًُ عبو    اخزُبري

 انعصرٍَ انُىَبًَ انريبًَ

  420ي ر 

 424ي ر  رضى يعًبري وزخرفً د. َبضر َحًُ عبو    اخزُبري

 422ي ر  نغخ َىَبَُخ حذَثخ د. رشب انًفزش عبو    اخزُبري

 يعبوٌ انكهُخ                                          رئُص لطى انُىَبًَ انريبًَ            

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                          أ.د خبنذ غرَت عهً           

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                      

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رخت يحًذ                                                  أ.د     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لطى اِثبر انًصرَخخذول يحبضراد  

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انثبنثخ الئحخ لذًَخ 

 انُىو اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ

8/22 يكزت  انطجذ ربرَخ يصر انمذَى  د. يحطٍ َدى انذٍَ عبو 

22/2 يكزت  د. يًُ اثى انًعبطً عبو 

د. عال انعجىدي   

 آثبر يصرَخ لذًَخ 

8/20 يكزت  االحذ هُراطُمً  د. خبنذ حطٍ  عبو 

20/2 يكزت  نغخ يصرَخ لذًَخ  د. احًذ ثذراٌ  عبو 

8/20 يكزت  االثٍُُ نغخ لجطُخ أ.د رحُخ شهبة  عبو 

20/2 يكزت ربرَخ وآثبر يصر فً  د. يصطفً َدذي عبو 

 انعصر انرويبًَ

8/22 يكزت  د. يهب ضًُر  عبو 

 د. يًُ اثى انًعبطً

فُىٌ صغري لذًَخ 

 ولجطُخ 

 انثالثبء

22/1 يكزت  نغخ أورثُخ حذَثخ  د.  عبو 

 يعبوٌ انكهُخ                                             رئُص لطى اِثبر انًصرَخ           

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                              أ.د َبصر يحًذ يكبوي         

 

  عًُذ انكهُخ بئى ثأعًبل انموكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                  

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د  احًذ رخت يحًذ                                              أ.د     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لطى اِثبر اإلضاليُخخذول يحبضراد  

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انثبنثخ الئحخ لذًَخ 

 انُىو اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ

8/22 يكزت  د. غبدح اندًُعً عبو 

يذد. يحًىد رش  

عًبرح انًشرق 

 االضاليً 

 انطجذ

22/2 يكزت  فُىٌ اضاليُخ د. ضعُذ يصهحً عبو 

8/20 يكزت  د. يُصىر عجذ انرازق عبو 

 د. يحًىد رشذي

 االحذ ربرَخ اضاليً

20/2 يكزت    خهىد َعمىة د. عبو 

 د.

 نغخ فبرضُخ 

 نغخ رركُخ 

8/20 يكزت  االثٍُُ نغخ أورثُخ حذَثخ د. عبو 

 يعبوٌ انكهُخ                                                 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ          

 

                        

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                أ.د اضبيخ طهعذ عجذ انُعُى       

 

 

  عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                  

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د         أ.د  احًذ رخت يحًذ                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لطى اِثبر انًصرَخخذول يحبضراد  

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انراثعخ الئحخ لذًَخ 

 انُىو اضى انًبدح اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ

8/22 يكزت  أ.د فىزَخ عجذ هللا  عبو 

رثُعد. حطٍُ   

 انطجذ ربرَخ يصر انمذَى 

22/2 يكزت  هُراطُمً  أ.د يراد عالو  عبو 

8/20 يكزت  أ.د حطٍ َصر انذٍَ عبو 

 أ.د ضهىي كبيم

 االحذ آثبر يصرَخ لذًَخ 

20/2 يكزت  نغخ يصرَخ لذًَخ  أ.د يحًىد عجُذ  عبو 

8/20 يكزت  االثٍُُ لجطً  أ.د ضعبد عجذ انعبل عبو 

20/2 يكزت  نغخ أورثُخ حذَثخ د.  عبو 

8/22 يكزت ربرَخ واثبر يصر فً  د. يصطفً َدذ عبو 

 انعصرٍَ انرويبًَ 

 انثالثبء

22/1 يكزت  د. يهب ضًُر  عبو 

 د. يًُ اثى انًعبطً

فُىٌ صغري لذًَخ 

 ولجطُخ

 يعبوٌ انكهُخ                                             رئُص لطى اِثبر انًصرَخ           

 

 

 أ. يحًذ عجذ هللا                                              أ.د َبصر يحًذ يكبوي         

 

  عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                  

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د  احًذ رخت يحًذ                                              أ.د     

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 لطى اِثبر اإلضاليُخخذول يحبضراد  

 و1021/  1028انفصم انذراضً انثبًَ نهعبو اندبيعً 

 انفرلخ انراثعخ الئحخ لذًَخ 

انًبدحاضى  اضى انذكزىر يدًىعخ انطبعخ انًكبٌ  انُىو 

8/21 يكزت  انطجذ عًبرح اضاليُخ عثًبًَ أ.د يحًذ حًسح  عبو 

21/5 يكزت  أ.د شبدَخ انذضىلً  عبو 

 أ.د عهً انطبَص 

 فُىٌ اضاليُخ 

8/21 يكزت  االحذ فٍ انًزبحف وانحفبئر  أ.د يحًىد يرضً  عبو 

21/4 يكزت  ايبًَ خهف  عبو 

 د. رَهبو ضعُذ 

 لراءاد اثرَخ 

8/20 يكزت  االثٍُُ رضى يعًبري  د. احًذ انًًُُ عبو 

20/2 يكزت  نغخ فبرضُخ    خهىد َعمىةد.  عبو 

 نغخ رركُخ 

 يعبوٌ انكهُخ                                                 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ          

 

                        

 أ. يحًذ عجذ هللا                                                أ.د اضبيخ طهعذ عجذ انُعُى       

 

 

  عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                  

 

 

 خًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د  احًذ رخت يحًذ                                              أ.د     

 

 

 
 


