
 

 ( 2020-2019انفصم انثبَٙ )  ًذَٙان ُٓذستنقسى ان انجذٔل انذراسٙ
  

 انًسخٕٖ األٔل انًسخٕٖ انثبَٙ انًسخٕٖ انثبنث انًسخٕٖ انزابغ

 انٕٛو
 انشيٍ انقبػت انًبدة انشيٍ انقبػت انًبدة انشيٍ انقبػت انًبدة انشيٍ انقبػت انًبدة

 

 اََٙشٔل يٛذ

انًخخبز انًزكش٘ انخببغ نٕسارة 

 االشغبل

 

  

 

 َشٔل يٛذاَٙ

انًخخبز انًزكش٘ انخببغ 

 نٕسارة االشغبل

 

  

 

 َشٔل يٛذاَٙ

انًخخبز انًزكش٘ انخببغ نٕسارة 

 االشغبل

 

  

 

 ُْذست ٔصفٛت

 و. صالح خبنذ

 انسبج 12 - 9 انًزسى

 2ُْذست انطزق 

 بذ انسالو انثٕر/ ػد
 11-8 10ق

 2يٛكبَٛكب حزبّ 

 يحًذ ْشاع انقببطٙد . 
8ق  8-10 

 يٕاد بُبء

 و.يحًذ انًٓذاَٙ
 11 - 8 انًزسى

 1يسبحت 

 انشبحذ٘ ػبصى د/ 
 11-8 13ق

 األحذ
 خشاَبث خزسبَٛت ع

 و.فبطًت االدًٚٙ  
01ق  11 - 1 

 ُْذست بٛئٛت

 و. يحًذ ْشاع انقببطٙ
8ق  10-12 

               رسى يؼًبر٘

 و. صالح خبنذ    
 2 - 11 انًزسى

 ػًهٙ 1 يسبحت

 و.ػبصى انشبحذ٘
 12-10 13ق

 ػقٕد  ٔيٕاصفبث

 و.ػبصى انشبحذ٘
 10 – 8 13ق

 ٌ 2ححهٛم إَشبءاث 

 و. يحًذ انًٓذاَٙ
8ق  8-11 

 يقبٔيت يٕاد ع 

 و.فبطًتاالدًٚٙ 

 

 10-8 المرسم
 ثقبفت أساليٛت

 د/رفؼج حسٍٛ ػبٕرِ
 10-8 11ق 

 االثٍُٛ

   
 ع 2ححهٛم إَشبءاث 

 و. يحًذ انًٓذاَٙ
8ق  11 - 12 

 ْٛذرٔنٕجٛب ُْذسٛت 

 و.ػبصى انشبحذ٘
 12-10 المرسم

 102اَجهٛش٘ 

 أ.دػبء انشزػبٙ
 12-10 11ق

 ثقبف ٔطُٛت

 د.يحًذ انسُفٙ 
 2 - 12 11ق 

 2 اسبسبث ُْذست

 د. َبٛم انشزجبٙ

10ق  
 

8 - 12 

 

 )ػًهٙ(2يُشبث يؼذَٛت

 ػبذ انزحًٍ انؼهًٛٙو. 
8ق  8 - 10 

 10 – 8  يكخبت 

 

 2 يٛكبَٛكب ُْذسٛت

 يحًذ انًٓذاَٙد/ 

 

 11ق

 
8 – 11 

 انثالثبء
 )ػًهٙ( 2يٛكبَٛكب حزبت 

 ػبذ انزحًٍ انؼهًٛٙو. 
8ق  10 - 12 

  12 -  10  حذرٚب يٛذاَٙ
 2رٚبضٛبث 

 د.ػهٙ حسٍ
 2 - 11 11ق

 ع 2خزسبَّ يسهحت

 و.يزٔاٌ انخطٛب 
8ق  12 - 2 

 ُْذست ر٘

 د.سهًٛبٌ سحبر٘
01ق  8 – 10  

 حطبٛقبث ُْذسٛت

 و.ابٕبكز انصٕفٙ 

يؼًم 

 انشبكبث
8-10 

 يٕاد بُبء

 و.يحًذ انًٓذاَٙ
 11-8 المرسم

 األربؼبء   حذرٚب يٛذاَٙ 
 ٌ خشاَبث خزسبَٛت

 د/إسًبػٛم انشًٛز٘
10ق  

10 - 12 

 

 2ٌخزسبَت  يسهحت 

 د/إسًبػٛم انشًٛز٘

 
01ق  12 - 2 

 ُْذست كٓزببئٛت 

 يحًذ انًضٕاحٙ 
01ق  11- 1 

 )َظز٘+ػًهٙ(2ُْذست صحٛت 

 و. يشؼم قطببٛش

10ق  
 

8-11 

 

يُشأث 

 ػًهٙ(َظز٘+)2يؼذَٛت

 و. يحًذ انًٓذاَٙ

8ق  9 - 11 
 احصبء يببدئ

 د.حسبٌ يثُٗ
13ق  8 - 10 

 بٛئت ٔصحٛتثقبفت 

 د.سهًٛبٌ سحبر٘

  

 11ق

 

8-10 

 
 انخًٛس

 ٔر٘ شبءاث ْٛذرٔنٛكٛتُي

 يشؼم قطببشد/
 2 -11 8ق 

 4 رٚبضٛبث

 يثُٗ حسبٌ/د
13ق  12 - 10 11ق يكخبت  10-1 

              

 

 

                                   

                                                                                                                                                                                                                        

العميد                                                                                        الشؤون االكاديمية                                                                                                  رئيس القسم  


