
 

 

 

 

 جذول فرق نهًرحهخ انجبيؼُخ األونً وانذراسبد انؼهُب

 انذراسٍ: األول انفصم            0202/0200انؼبو انذراسٍ: انفرقخ: األونً                                     انصُُُخقسى: انهغخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انسبػخ                
8-9 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3-4 4-5 5-6 

 انُىو    

 األحذ
 دراسبد نغىَخ ألقسبو أخري نغخ أجُجُخ ثبَُخ  دراسبد نغىَخ        اسى انًبدح

 دانُب طُطبوٌ -د دانُب طُطبوٌ -د دانُب طُطبوٌ -د   انؼضى

 524-523 524-523 524-523   انقبػخ

 االثٍُُ
  انهغخ انؼرثُخ      اسى انًبدح 

        انؼضى

  يذرج انكهُخ      انقبػخ

 انثالثبء

دراسبد نغىَخ  اسى انًبدح

  
 حبست انً  استًبع ويحبدثبد    

دانُب  -د انؼضى 

 طُطبوٌ
  يحًىد أسؼذ )خجُر صٍُُ (   

  524-523    524-523 انقبػخ

 األرثؼبء
   َصىص ػبيخ  ألقسبو أخري نغخ أجُجُخ ثبَُخ نًبدح اسى ا

   يحًىد أسؼذ )خجُر صٍُُ ( -ا ) خجُر صٍُُ ( افُبٌ حُفٍ انؼضى

   524-523 524-523 انقبػخ

 انخًُس

   َصىص ػبيخ       اسى انًبدح

يحًىد أسؼذ  -ا        انؼضى

 )خجُر صٍُُ (
  

   524-523        انقبػخ

 
 

 نًىاد طجقب نالئحخ :تىزَغ ا 

    

                                                            

 
 َؼتًذ ،،                            ػًُذ انكهُخ ،،                  شئىٌ انتؼهُى و انطالة ،،  وكُم انكهُخ ن          رئُس انقسى ،،    

 

 أ.د/ َبئت رئُس انجبيؼخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة          ا.د/ثبسى صبنح يحًذ                     ا.و.د/إًَبٌ احًذ خهُفخ                                    
 

   
 08:  ػذد انسبػبد انُظرَخ بنٍإجً 

       2:  ػذد انسبػبد انؼًهُخ إجًبنً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ػًهً َظري انًبدح

  4 استًبع ويحبدثبد

  6 نغخ اجُجُخ ثبَُخ

 0 0 حبست انً

  6 دراسبد نغىَخ

  6 َصىص ػبيخ

  4 نغخ ػرثُخ

  08 انًجًىع



 

  

 
 جذول فرق نهًرحهخ انجبيؼُخ األونً وانذراسبد انؼهُب

 انفصم انذراسٍ: األول            0202/0200انؼبو انذراسٍ:                   انثبَُخانفرقخ:                    انصُُُخقسى: انهغخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انسبػخ                
8-9 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3-4 4-5 5-6 

 انُىو    

 األحذ

ثذاَخ  يذخم انٍ تبرَخ ادة وحضبرح اسى انًبدح

 28ق
  انهغخ انؼرثُخ  َصىص ) شؼر وَثر (

    دػبء يختبر -د دػبء يختبر -د انؼضى

  انًذرج  629 629 انقبػخ

 االثٍُُ
   ألقسبو أخري نغخ أجُجُخ ثبَُخ َصىص ) شؼر وَثر (    اسى انًبدح 

   يحًىد أسؼذ )خجُر صٍُُ ( دػبء يختبر -د    انؼضى

   629 629    انقبػخ

 انثالثبء
        ترجًخ إنٍ انؼرثُخ صحفُخ  اسى انًبدح

        يحًىد أسؼذ )خجُر صٍُُ ( انؼضى

        629 انقبػخ

 األرثؼبء
  استًبع ويحبدثبد   ألقسبو أخري نغخ أجُجُخ ثبَُخ اسى انًبدح 

  أحًذ ظرَف -د   يحًىد أسؼذ )خجُر صٍُُ ( انؼضى

  629   629 انقبػخ

    )صحفُخ(ترجًخ يٍ انؼرثُخ  دراسبد نغىَخ اسى انًبدح انخًُس

    يحًذ انشُخ -د أحًذ ظرَف -د انؼضى

    629 629 انقبػخ

 تىزَغ انًىاد طجقب نالئحخ :  

 
 َؼتًذ ،،                            ػًُذ انكهُخ ،،                  ة ،،  وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى و انطال         رئُس انقسى ،،     

 

 أ.د/ َبئت رئُس انجبيؼخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة        ا.د/ثبسى صبنح يحًذ                       ا.و.د/إًَبٌ احًذ خهُفخ                                    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 32 : ػذد انسبػبد انُظرَخ إجًبنٍ

              

       

  

 

 

 
 

 ػًهً َظري انًبدح

  3 ( ترجًخ إنً انؼرثُخ )صحفُخ

  4 دراسبد نغىَخ

  6 انهغخ األجُجُخ ثبَُخ

  4 استًبع ويحبدثبد
يذخم انٍ تبرَخ ادة وحضبرح ثذاَخ 

 28ق
0  

  4 انهغخ انؼرثُخ

  4 َصىص )شؼر وَثر(

  3 ترجًخ يٍ انؼرثُخ )صحفُخ(

 انًجًىع 32 انًجًىع



 جذول فرق نهًرحهخ انجبيؼُخ األونً وانذراسبد انؼهُب

 األول انفصم انذراسٍ:            0202/0200انؼبو انذراسٍ:             انثبنثخانفرقخ:                    نصُُُخقسى: انهغخ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 انسبػخ                
8-9 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3-4 4-5 5-6 

 انُىو    

 األحذ

  استًبع ويحبدثبد       اسى انًبدح 

  دػبء يختبر  -د      انؼضى

  628      انقبػخ

 االثٍُُ

   اقتصبدَخ(–)سُبسُخ ترجًخ إنٍ انؼرثُخ    29ق)انُصف االول أدة وحضبرح تبرَخ  اسى انًبدح 

   )خجُر صٍُُ ( افُبٌ حُفٍ    دػبء يختبر  -د انؼضى

   628    628 انقبػخ

 

 انثالثبء

   دراسبد نغىَخ   ألقسبو أخري نغخ أجُجُخ ثبَُخ 

   ) خجُر صٍُُ ( افُبٌ حُفٍ  دػبء يختبر -د انؼضى

   628  628 انقبػخ

 األرثؼبء

  ) قصخ ورواَخ(َصىص وَقذ اقتصبدَخ(–)سُبسُخ  ترجًخ يٍ انؼرثُخ    اسى انًبدح 

  يحًذ انشُخ -د أحًذ ظرَف -د   انؼضى

  628 628   انقبػخ

 انخًُس

   ألقسبو أخري نغخ أجُجُخ ثبَُخ انهغخ انؼرثُخ  اسى انًبدح

   دانُب طُطبوٌ -د   انؼضى

   628 يذرج انكهُخ  انقبػخ

 تىزَغ انًىاد طجقب نالئحخ :  

       
 َؼتًذ ،،                            ػًُذ انكهُخ ،،                  وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى و انطالة ،،           رئُس انقسى ،،     

 

 أ.د/ َبئت رئُس انجبيؼخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة        ا.د/ثبسى صبنح يحًذ                       احًذ خهُفخ  ا.و.د/إًَبٌ                                   
 

 
 32 : ػذد انسبػبد انُظرَخ إجًبنً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػًهً َظري انًبدح

          6 انهغخ األجُجُخ ثبَُخ

  4 دراسبد نغىَخ
ترجًخ إنً انؼرثُخ )سُبسُخ 

 واقتصبدَخ(
3  

  4 استًبع ويحبدثبد
انُصف االول تبرَخ أدة وحضبرح 

 29ق
0  

ترجًخ يٍ انؼرثُخ )سُبسُخ 

 دَخ(واقتصب
3  

  4 َصىص وَقذ) قصخ ورواَخ(

  4 انهغخ انؼرثُخ

  32 انًجًىع



  
 

 فرق نهًرحهخ انجبيؼُخ األونً وانذراسبد انؼهُب جذول

 انفصم انذراسٍ: األول            0202/0200انؼبو انذراسٍ:                 انراثؼخانفرقخ:                    : انهغخ انصُُُخقسى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انسبػخ                
8-9 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3-4 4-5 5-6 

 انُىو    

 األحذ
           بدح اسى انً

           انؼضى

           انقبػخ

 االثٍُُ
  قبػخ ثحث دراسبد نغىَخ   )سُبسُخ  وأدثُخ (ترجًخ إنٍ انؼرثُخ  اسى انًبدح 

  دػبء يختبر  -د دانُب طُطبوٌ -د  دانُب طُطبوٌ -د انؼضى

  304-303 304-303  304-303 انقبػخ

 انثالثبء
   ألقسبو أخري نغخ أجُجُخ ثبَُخ ترجًخ إنٍ انؼرثُخ  02وثذاَخ ق 29رَخ أدة وحضبرح )َهبَخ قتب يقبل  اسى انًبدح 

   يحًذ انشُخ -د دانُب طُطبوٌ -د افُبٌ حُفٍ افُبٌ حُفٍ انؼضى

   (526-525) 304-303 304-303 304-303 انقبػخ

 األرثؼبء
  انهغخ انؼرثُخ  رواَخ( -قصخَصىص وَقذ)  اسى انًبدح

    يحًذ انشُخ -د انؼضى

  يذرج انكهُخ  304-303 انقبػخ

   )سُبسُخ  وأدثُخ (ترجًخ يٍ انؼرثُخ   ألقسبو أخري نغخ أجُجُخ ثبَُخ اسى انًبدح انخًُس

   أحًذ ظرَف  -د  يحًذ انشُخ -د انؼضى

   304-303  304-303 انقبػخ

    تىزَغ انًىاد طجقب نالئحخ :  

       
 َؼتًذ ،،                            ػًُذ انكهُخ ،،                  وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى و انطالة ،،           رئُس انقسى ،،     

 

 ئُس انجبيؼخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالةأ.د/ َبئت ر        ا.د/ثبسى صبنح يحًذ                       ا.و.د/إًَبٌ احًذ خهُفخ                                    
 

 32:  ػذد انسبػبد انُظرَخ جًبنً‘ 

 

 

                     

 

 

 ػًهً َظري انًبدح

          4 ترجًخ إنً انؼرثُخ )سُبسُخ  وأدثُخ (
 29)َهبَخ قأدة وحضبرح تبرَخ 

 02وثذاَخ ق
0  

  0 قبػخ ثحث

  6 انهغخ األجُجُخ ثبَُخ

  4 ترجًخ يٍ انؼرثُخ )سُبسُخ وأدثُخ(

  4 انهغخ انؼرثُخ

  3 دراسبد نغىَخ

  0 يقبل

  4 رواَخ( -قصخ)ذَصىص وَق
  32 انًجًىع


