
 

 انفصم انجٍُُ ثعذ انزعذَمجذول يحبضزاد 

  و6102/  6102نهعبو انجبيعً 

 ونًذح أرثعخ أسبثُع 4/6/6102اثزذاء يٍ   انفزقخ انثبَُخ

 يصزي ـ اساليً ـ رزيُى

 كىد اسى انًبدح اسى انذكزىر انسبعخ انًكبٌ انقسى

 انًبدح

 انُىو

8/11 سًُز يصزي (0خ )انهغخ انًصزَخ انقذًَ د/ أحًذ ثذراٌ     

 

 

 

 انسجذ 

 واالثٍُُ

 واالرثعبء

 

 

11/2 (0ًصزَخ انقذًَخ )نانعًبرح وانفُىٌ ا د/ عال انعجىدٌ    

(6ًصزَخ انقذًَخ )نانعًبرح وانفُىٌ ا د/ يًُ أثى انًعبطٍ 2/5   

8/11 رىفُق اساليً (0رصىَز إساليٍ ) د/ رهبو سعُذ    

11/2 (0عًبرح إساليُخ ) د/ يحًىد يزسٍ    

رزيُى 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11 (0كًُُبء رطجُقُخ )     

11/2   عالج وصُبَخ انًخطىطبد  

رزيُى غُز 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11   خبيخ انجص  

11/2   صُبغخ ورشكُم انًعبدٌ  

رزيُى 

 يعًبرٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11 (0رَبضخ )     

11/2 (0ربرَخ وَظزَبد انعًبرح )     

ًاسالي 8/11 رىفُق  أ.د/ شبدَخ  

 انذسىقٍ

(0فُىٌ إساليُخ )    

 

 االحذ

 وانثالثبء

 وانخًُس

رزيُى غُز 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11   رقُُبد انزصىَز انشَزٍ  

11/2   ركُىنىجُب انجصُبد انًُقىنخ وانًزحفُخ  

2/5   عالج وصُبَخ اِثبر انحجزَخ انًُقىنخ  

رزيُى 

 يعًبرٌ

يجًُ 

  ززيُىان

(0رصًُى يعًبرٌ )  8/11   

11/2   رسى يعًبرٌ وهُذسخ وصفُخ  

2/5 (0رسىو رُفُذَخ )     

 يهحىظخ هبيخ:
 .المىاعيد كلها مسائية ةواعتباراً من بداية الدراس

 

      

 ًُذ انكهُخع                   وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                  يعبوٌ انكهُخ              

                            

 أ.د يحًذ حًشح اسًبعُم انحذاد                 أ.د هجه يصطفً كًبل                  انسُذ / يحًذ عجذ هللا  

 

                                                       

 

                                                              

 



 

                                                   

 
 

 انفصم انجٍُُ ثعذ انزعذَمجذول يحبضزاد 

  و6102/  6102نهعبو انجبيعً 

 ونًذح أرثعخ أسبثُع 4/6/6102اثزذاء يٍ   انثبنثخانفزقخ 

 يصزي ـ اساليً ـ رزيُى

 كىد اسى انًبدح اسى انذكزىر انسبعخ انًكبٌ انقسى

ًبدحان  

 انُىو

8/11 أثى ثكز يصزي (6ربرَخ يصز انقذَى ) د/ حسٍُ رثُع     

 

 

 

 انسجذ 

 واالثٍُُ

 واالرثعبء

 

 

11/2 (3ًصزَخ انقذًَخ )نانعًبرح وانفُىٌ ا د/ يًُ سهُز    

رزيُى 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11   عالج وصُبَخ انًُسىجبد  

11/2   عالج وصُبَخ األخشبة  

جُب انًىاد وانصُبعبد غُز ركُىنى  2/5

 انعضىَخ

 

رزيُى غُز 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11   ركُىنىجُب صُبعخ انشجبج انًعشق   

11/2   انحفبئز وانزُقُت  

رزيُى 

 يعًبرٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11   انجُىنىجُب انهُذسُخ نهًىاقع األثزَخ  

11/2 رزيُى وصُبَخ انىحذاد انشخزفُخ فٍ   

ثزَخانًجبٍَ األ  

 

(0انزحهُم اإلَشبئٍ نهًجبٍَ األثزَخ )  2/5   

رزيُى غُز 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11 عالج وصُبَخ انعُبصز انشخزفُخ   

 وانًعًبرَخ انحجزَخ

 االحذ 

 وانثالثبء

11/2 وانخًُس (6صُبغخ ورشكُم انًعبدٌ )     

2/5   ركُىنىجُب صُبعخ انًعبدٌ قذًَب    

 يهحىظخ هبيخ:
 المىاعيد كلها مسائية. ةاعتباراً من بداية الدراسو
 

      

 عًُذ انكهُخ                   وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                  يعبوٌ انكهُخ               

                            

 أ.د يحًذ حًشح اسًبعُم انحذاد                 أ.د هجه يصطفً كًبل         انسُذ / يحًذ عجذ هللا           

 

                                                       



 

 انفصم انجٍُُ ثعذ انزعذَمجذول يحبضزاد 

  و6102/  6102نهعبو انجبيعً 

 ونًذح أرثعخ أسبثُع 4/6/6102اثزذاء يٍ   انزاثعخانفزقخ 

َىَبٍَ -يصزي ـ اساليً ـ رزيُى  

ىانقس  كىد اسى انًبدح اسى انذكزىر انسبعخ انًكبٌ 

 انًبدح

 انُىو

8/11 شُحه يصزي (3ربرَخ يصز انقذَى ) د/ حسٍُ رثُع     

 

 

 

 

 االحذ

 وانثالثبء

 وانخًُس

11/2 (0هُزاطُقٍ ) د/ أحًذ ثذراٌ    

8/11 أثىثكز إساليٍ (3عًبرح إساليُخ ) أ.د/ عهً انطبَش    

11/2 (3ُىٌ إساليُخ )ف أ.د/ فبَشح انىكُم    

(6يسكىكبد إساليُخ ) أ.د/ رأفذ انُجزاوٌ 2/5   

8/11 رثُع َىَبٍَ (6انهغخ انًصزَخ انقذًَخ )     

رزيُى غُز 

 عضىٌ

يجًُ 

 انززيُى

8/11   صذأ اِثبر انًعذَُخ  

رزيُى 

 يعًبرٌ

يجًُ 

 انززيُى

رزيُى وصُبَخ انىحذاد انشخزفُخ فٍ   11/2

(0انًجبٍَ األثزَخ )  

 

 يهحىظخ هبيخ:
 المىاعيد كلها مسائية. ةواعتباراً من بداية الدراس

 

      

 عًُذ انكهُخ                   وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                  يعبوٌ انكهُخ             

                            

 أ.د يحًذ حًشح اسًبعُم انحذاد                 أ.د هجه يصطفً كًبل         انسُذ / يحًذ عجذ هللا           

 

                                                       

 



 

 انفصم انجٍُُ ثعذ انزعذَمجذول يحبضزاد 

  و6102/  6102نهعبو انجبيعً 

 ونًذح أرثعخ أسبثُع 4/6/6102اثزذاء يٍ   انفزقخ انثبَُخ

يً ـ رزيُىيصزي ـ اسال  

 كىد اسى انًبدح انسبعخ انًكبٌ انقسى

 انًبدح

 انُىو

8/11 سًُز يصزي (0انهغخ انًصزَخ انقذًَخ )     

 

 

 

 انسجذ 

 واالثٍُُ

 واالرثعبء

 

 

11/2 (0انعًبرح وانفُىٌ ايصزَخ انقذًَخ )    

(6انعًبرح وانفُىٌ ايصزَخ انقذًَخ ) 2/5   

8/11 رىفُق اساليً (0) رصىَز إساليٍ    

11/2 (0عًبرح إساليُخ )    

رزيُى 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11 (0كًُُبء رطجُقُخ )    

11/2   عالج وصُبَخ انًخطىطبد 

رزيُى غُز 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11   خبيخ انجص 

11/2   صُبغخ ورشكُم انًعبدٌ 

رزيُى 

 يعًبرٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11 (0رَبضخ )    

11/2 (0وَظزَبد انعًبرح )ربرَخ     

8/11 رىفُق اساليً (0فُىٌ إساليُخ )     

 

 االحذ

 وانثالثبء

 وانخًُس

رزيُى غُز 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11   رقُُبد انزصىَز انشَزٍ 

11/2   ركُىنىجُب انجصُبد انًُقىنخ وانًزحفُخ 

2/5   عالج وصُبَخ اِثبر انحجزَخ انًُقىنخ 

رزيُى 

 يعًبرٌ

يجًُ 

ززيُى نا  

11/2 (0رصًُى يعًبرٌ )    

2/5   رسى يعًبرٌ وهُذسخ وصفُخ 

 يهحىظخ هبيخ:
 المىاعيد كلها مسائية. ةواعتباراً من بداية الدراس

 

      

 عًُذ انكهُخ                   وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                  يعبوٌ انكهُخ              

                            

 أ.د يحًذ حًشح اسًبعُم انحذاد                 أ.د هجه يصطفً كًبل         انسُذ / يحًذ عجذ هللا           

 

                                                       

 

                                                              

 

 

                                                   



 
 

 انفصم انجٍُُ ثعذ انزعذَمجذول يحبضزاد 

  و6102/  6102نهعبو انجبيعً 

 ونًذح أرثعخ أسبثُع 4/6/6102اثزذاء يٍ   انثبنثخانفزقخ 

 يصزي ـ اساليً ـ رزيُى

 كىد اسى انًبدح انسبعخ انًكبٌ انقسى

 انًبدح

 انُىو

8/11 أثى ثكز يصزي (6يصز انقذَى )ربرَخ      

 

 

 

 انسجذ 

 واالثٍُُ

 واالرثعبء

 

 

11/2 (3انعًبرح وانفُىٌ ايصزَخ انقذًَخ )    

رزيُى 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11   عالج وصُبَخ انًُسىجبد 

11/2   عالج وصُبَخ األخشبة 

  ركُىنىجُب انًىاد وانصُبعبد غُز انعضىَخ 2/5

رزيُى غُز 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11   ركُىنىجُب صُبعخ انشجبج انًعشق  

11/2   انحفبئز وانزُقُت 

رزيُى 

 يعًبرٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11   انجُىنىجُب انهُذسُخ نهًىاقع األثزَخ 

11/2   رزيُى وصُبَخ انىحذاد انشخزفُخ فٍ انًجبٍَ األثزَخ 

(0انزحهُم اإلَشبئٍ نهًجبٍَ األثزَخ ) 2/5   

رزيُى غُز 

 عضىٌ

يجًُ 

ززيُى ان  

8/11  االحذ  عالج وصُبَخ انعُبصز انشخزفُخ وانًعًبرَخ انحجزَخ 

 وانثالثبء

 وانخًُس
11/2 (6صُبغخ ورشكُم انًعبدٌ )    

2/5   ركُىنىجُب صُبعخ انًعبدٌ قذًَب   

 يهحىظخ هبيخ:
 المىاعيد كلها مسائية. ةواعتباراً من بداية الدراس

 

      

 عًُذ انكهُخ                   وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                           يعبوٌ انكهُخ      

                            

 أ.د يحًذ حًشح اسًبعُم انحذاد                 أ.د هجه يصطفً كًبل         انسُذ / يحًذ عجذ هللا           

 

                                                       



 

 انفصم انجٍُُ ثعذ انزعذَمجذول يحبضزاد 

  و6102/  6102نهعبو انجبيعً 

 ونًذح أرثعخ أسبثُع 4/6/6102اثزذاء يٍ   انزاثعخانفزقخ 

َىَبٍَ -يصزي ـ اساليً ـ رزيُى  

 كىد اسى انًبدح انسبعخ انًكبٌ انقسى

 انًبدح

 انُىو

8/11 شُحه يصزي (3ذَى )ربرَخ يصز انق     

 

 

 

 

 االحذ

 وانثالثبء

 وانخًُس

11/2 (0هُزاطُقٍ )    

8/11 أثىثكز إساليٍ (3عًبرح إساليُخ )    

11/2 (3فُىٌ إساليُخ )    

(6يسكىكبد إساليُخ ) 2/5   

8/11 رثُع َىَبٍَ (6انهغخ انًصزَخ انقذًَخ )    

رزيُى غُز 

 عضىٌ

يجًُ 

 انززيُى

8/11   صذأ اِثبر انًعذَُخ 

رزيُى 

 يعًبرٌ

يجًُ 

 انززيُى

(0رزيُى وصُبَخ انىحذاد انشخزفُخ فٍ انًجبٍَ األثزَخ ) 11/2   

 يهحىظخ هبيخ:
 المىاعيد كلها مسائية. ةواعتباراً من بداية الدراس

 

      

 عًُذ انكهُخ                   وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                  يعبوٌ انكهُخ               

                            

 أ.د يحًذ حًشح اسًبعُم انحذاد                 أ.د هجه يصطفً كًبل         انسُذ / يحًذ عجذ هللا           

 

                                                       

 
 
 


