
 

 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانذراسب  األونىوانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية                ية انطت                             كه
 يعخس باهلل يصطفى انذيٍاطًاالضى :                 7102/7102 انًًحذ انجبيعيانعبو                                      تانخناضهٍ تلطى انجهذٌ

 نجهذٌت انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار األيراض ا                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 ادة خارجٍتــــــــــــــــــــــــعٍ

 ت نهمطــــــــــــــــــــــــــــىانعٍاداث انخارجٍ

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 كـــــــــــــــــخٌراهنظري د

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 عهٍا دراضـــــــــــاث

 دكخٌراهعًهً 

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 

 

   

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث ًحطبٍمً عًهً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  79غذد انسبعبت :    
 

 



 ة وانحطجيقية وانذروس انعًهية جذول جوزيع انًحبضرات انُظري                                                   

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 /حاج انذٌن انطٍذ عنبرا.داالضى :                7102/7102   انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار يخفرغ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 ادة خارجٍتــــــــــــــــــــــــعٍ

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــــــــــى

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

                  

      األرثعبء 
                  

 ادراضــــــــاث عهٍ

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 

 

   

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           عًيذ انكهية    رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة                                                                          

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  79غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   تهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسبوانحك               ية انطت                             كه
 ا.د/ دًسة عبذ انرءًف يذًذاالضى :               7102/7102     انعبو انجبيعي انًًحذ                                     لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار ًرئٍص انمطى                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        سجثان 
                     

 ادة خارجٍتــــــــــــــــــــــــعٍ

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــــــــــى

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رف رضائم ياجطخٍإشرا

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 طت طالبٍتأنشـــــــــــــ
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 

 

   

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 شبكارنٌ
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  79غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 عطٍت ا.د/ ضايخ يذًذ كًالاالضى :              7102/7102 انعبو انجبيعي انًًحذ                                      لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار                                                                                                                            

 
 عةانسب

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 اضاث عهٍادر

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 كخٌراهنظري د
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           وٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهيةرئيس انقسى               وكيم انكهية نشئ                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  79غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب                   ية انطت                         كه
 ا.د/ فاطًت ٌٌضف صانخاالضى :                 2142/ 7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار يخفرغ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 ادة خارجٍتــــــــــــــــــــــــعٍ

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــــــــــى

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 ضاث عهٍادرا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 ـــــــــــــطت طالبٍتأنش
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 

 

   

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 هٍفاثحك عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  79غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 انعًاًيا.د/ طارق انطٍذ يذًذ االضى :               7102/7102 انعبو انجبيعي انًًحذ                                       ٍتلطى انجهذٌت انخناضه

 ظٍفت : أضخار انذرجت ًانٌ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رئم ياجطخٍإشراف رضا

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

                  

      األرثعبء 
                  

 ـــــاث عهٍادراضـــ

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية    رئيس انقسى                                                                               

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  79غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب                                      ية انطت      كه
 ا.د/ ينال حٌفٍك يذًٌداالضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار األيراض انجهذٌت                                                                                                                            

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 ادة خارجٍتــــــــــــــــــــــــعٍ

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــــــــــى

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 ث عهٍادراضا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 ـــــــــــادهرٌــــــــــ

 ـ

 

 

   

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 ذ        يعحً                   رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        ئوٌ انحعهيى وانطالةنشَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  79غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   تبوانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراس               ية انطت                             كه
 ا.د/ شرٌف شكري عٌضاالضى :              7102/7102 انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار                                                                                                                            

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 راضاث عهٍاد

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           ئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهيةر                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  79غذد انسبعبت :    
 

 

 



 هية جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعً                                                   

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 قزاعبذ انر د/ ًائم دطاو انذٌناالضى :                 2142/ 7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

  انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار                                                                                                                            

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 عٍادة خارجٍت  

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــى

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 ري ياجطخٍرنظ        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا 

 عًهً دكخٌراه

  

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 كارنٌشب
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72عبت :غذد انسب    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 د/ دطاو يذًذ عبذ انٌىاباالضى :                   7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 ار يطاعذانذرجت ًانٌظٍفت : أضخ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 عٍادة خارجٍت  

 ـــــىانعٍاداث انخارجٍت نهمطـــــــــــــــ

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 ة جهذٌتيذاضر

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا 

 عًهً دكخٌراه

  

                  

      األرثعبء 
                  

 اث عهٍادراضــــــــ

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           كيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهيةرئيس انقسى               و                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب                                 ية انطت           كه
 د/  نيً دطن عبذ انردٍىاالضى :               7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار يطاعذ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 عٍادة خارجٍت  

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــى

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رائم ياجطخٍإشراف رض

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 البٍتأنشـــــــــــــطت ط
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا 

 عًهً دكخٌراه

  

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 دًنرعبذ ان د/   دطن يصطفً جطناالضى :         0102/7102جبيعي انًًحذ   انعبو ان                                     لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار يطاعذ                                                                                                                           
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 عٍادة خارجٍت  

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــى

     

                    

          ألحذا 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 عهٍادراضاث 

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا 

 عًهً دكخٌراه

  

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 ـــــــــــــطو طالبٍتأنش

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           عًيذ انكهية      رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة                                                                        

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   تنحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسبوا               ية انطت                             كه
 د/   أيم طهعج عبذ انردًناالضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار يطاعذ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 عٍادة خارجٍت  

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــى

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا 

 عًهً دكخٌراه

  

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشـــــــــــــطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    

 

 



 

 نعًهيةجذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس ا

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 انصاًيعصًج  د/   أشرف يذًذاالضى :          7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : أضخار يطاعذ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 عٍادة خارجٍت  

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــى

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 جطخٍرنظري يا        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 هٍفاثحك

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا 

 عًهً دكخٌراه

  

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشـــــــــــــطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72بعبت :غذد انس    
 

 



 

 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 د/   غادة عهى ناصف  االضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 يطاعذانذرجت ًانٌظٍفت : أضخار                                                                                                                            

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 عٍادة خارجٍت  

 ــىانعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــ

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 هذٌتيذاضرة ج

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا 

 عًهً دكخٌراه

  

                  

      األرثعبء 
                  

 عهٍادراضــــــــاث 

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشـــــــــــــطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهيةرئيس انقسى               وكيم                                                                     

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب                            ية انطت                كه
   د/   رشا حركً عبذ انرازقاالضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 يذرشٍفت : انذرجت ًانٌظ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 عٍادة خارجٍت  

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــى

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 ياجطخٍر عًهً        

 دراضاث عهٍا

 راجطخٍإشراف رضائم ي

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا 

 عًهً دكخٌراه

  

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشـــــــــــــطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 ياجطخٍرعًهً 

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 ًٌعانًج
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 د/ ًنٍذ يذدج يذًذ عبذ اننعٍىاالضى :                  7102/7102انجبيعي انًًحذ  انعبو                                      لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : يذرش                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 راضاث عهٍاد 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

 

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 ــــــــــــــــادهرٌـــــ

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           عًيذ انكهية   رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة                                                                           

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  41 9 دراضاث عهٍا 

 4 41 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 

 



 

 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   تهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسبوانحك               ية انطت                             كه
 د/ ضذر صالح برعًاالضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : يذرش                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 اهنظري دكـــــــــــــــــخٌر

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

 

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً ياجطخٍر

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  41 9 دراضاث عهٍا 

 4 41 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 



 

 حبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية جذول جوزيع انً                                                   

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 د/ ييا دطٍن رجائً يذًذاالضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : يذرش                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 نظري ياجطخٍر        

 دراضاث عهٍا

 راف رضائم ياجطخٍإشر

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 ـطت طالبٍتأنشــــــــــــ
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

 

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 رٌـــــــــــــــــــــاده

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 هً ياجطخٍرعً

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  41 9 دراضاث عهٍا 

 4 41 44 انًجًٌع
        ى وانطالةنشئوٌ انحعهيَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 د/ يذًٌد دًذي أدًذ ينخصراالضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : يذرش يطاعذ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 عًهٍاث جرادٍت صغري
  

 دراضاث عهٍا

 يخهمً( دكخٌراهنظري         

   

  

       االثُيٍ  
                   

 عًهٍاث جرادٍت صغري

 

 عٍادة خارجٍت
 

 دراضاث عهٍا

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

 

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 يخهمً( نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

 حكهٍفاث 

 ضاعاث يكخبٍت

 

     

 

 يعحًذ                           عًيذ انكهية       رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة                                                                       

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 6    بكارنٌش
  22    دراضاث عهٍا 

 6 22   انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 

 



 

 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   تانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسبو               ية انطت                             كه
 د/ يصطفى يذًذ األنٌراالضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : يذرش يطاعذ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 عًهٍاث جرادٍت صغري
  

 دراضاث عهٍا

 يخهمً( دكخٌراهنظري         

   

  

       االثُيٍ  
                   

 عًهٍاث جرادٍت صغري

 

 عٍادة خارجٍت
 

 دراضاث عهٍا

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

 

                  

      األرثعبء 
                  

 ٍادراضــــــــاث عه

 يخهمً( نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

 حكهٍفاث 

 ضاعاث يكخبٍت

 

     

 

 يعحًذ                           وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية             رئيس انقسى                                                                      

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 6    بكارنٌش
  22    دراضاث عهٍا 

 6 22   انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 



 

 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               نطت                             ية اكه
 د/ شًٍاء شذاحت أدًذاالضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : يذرش يطاعذ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 عًهٍاث جرادٍت صغري
  

 دراضاث عهٍا

 يخهمً( دكخٌراهنظري         

   

  

       االثُيٍ  
                   

 عًهٍاث جرادٍت صغري

 

 عٍادة خارجٍت
 

 دراضاث عهٍا

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

 

                  

      رثعبءاأل 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 يخهمً( نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

 حكهٍفاث 

 ضاعاث يكخبٍت

 

     

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 6    بكارنٌش
  22    دراضاث عهٍا 

 6 22   انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 



 رات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية جذول جوزيع انًحبض                                                   

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 د/ يٍرا عبذ انفخاح أدًذضى : اال                 7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : يذرش يطاعذ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 عًهٍاث جرادٍت صغري
  

 دراضاث عهٍا

 يخهمً( دكخٌراهنظري         

   

  

       ثُيٍاال  
                   

 عًهٍاث جرادٍت صغري

 

 عٍادة خارجٍت
 

 دراضاث عهٍا

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 ــــــاث عهٍادراضـــــ

 عًهً دكخٌراه

 

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 يخهمً( نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

 حكهٍفاث 

 ث يكخبٍتضاعا

 

     

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 6    بكارنٌش
  22    دراضاث عهٍا 

 6 22   انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 د/ أدًذ فٌزي عبذ انذًٍذاالضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : يذرش يطاعذ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 عًهٍاث جرادٍت صغري
  

 دراضاث عهٍا

 يخهمً( دكخٌراهنظري         

   

  

       االثُيٍ  
                   

 عًهٍاث جرادٍت صغري

 

 عٍادة خارجٍت
 

 دراضاث عهٍا

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ــــــــــًٍٍنارضــــــــــــــ

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

 

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 يخهمً( نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

 حكهٍفاث 

 ضاعاث يكخبٍت

 

     

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث هً ًحطبٍمًعً نظري 

 6    بكارنٌش
  22    دراضاث عهٍا 

 6 22   انًجًٌع
        ةنشئوٌ انحعهيى وانطالَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 

 



 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 د/ دعاء يذًذ كايماالضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       جهذٌت انخناضهٍتلطى ان

 ًانٌظٍفت : يذرش يطاعذانذرجت                                                                                                                            

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 عًهٍاث جرادٍت صغري
  

 دراضاث عهٍا

 يخهمً( دكخٌراهنظري         

   

  

       االثُيٍ  
                   

 عًهٍاث جرادٍت صغري

 

 عٍادة خارجٍت
 

 دراضاث عهٍا

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 اثحكهٍف

 أنشـــــــــــــطت طالبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 عًهً دكخٌراه

 

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 يخهمً( نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 )يخهمً(عًهً دكخٌراه

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

 حكهٍفاث 

 ضاعاث يكخبٍت

 

     

 

 يعحًذ                           كهيةرئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ ان                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 6    بكارنٌش
  22    دراضاث عهٍا 

 6 22   انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 

 



         

 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                            

 انعهيب   تحهة انجبيعية األونى  وانذراسبوانحكهيفبت نهًر               ية انطت                             كه
 إٌو أدًذ دًذي أيٍند/ االضى :                  7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 يذرش يطاعذانذرجت ًانٌظٍفت :                                                                                                                            

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 عًهٍاث جرادٍت صغري
  

 دراضاث عهٍا

 يخهمً( ياجطخٍر)نظري         

   

  

       االثُيٍ  
                   

 عًهٍاث جرادٍت صغري

 

 عٍادة خارجٍت
 

 دراضاث عهٍا

 )يخهمً(عًهً ياجطخٍر

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 ضاعاث يكخبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 الشتــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 )يخهمً(عًهً ياجطخٍر

 

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 همً(يخ نظري ياجطخٍر
 

 حكهٍفاث  
 أنشطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 )يخهمً(عًهً ياجطخٍر

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

 حكهٍفاث 

 ضاعاث يكخبٍت

 

     

 

 يعحًذ                           انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهيةرئيس انقسى               وكيم                                                                     

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 6    بكارنٌش
  22    دراضاث عهٍا 

 6 22   انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 



 

 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية                                                    

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب                              ية انطت              كه
   ذ يذًذ عبذ انًجٍذد/   يذًذ أدًاالضى :           7102/7102انعبو انجبيعي انًًحذ                                       لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 أضخار يطاعذانذرجت ًانٌظٍفت :                                                                                                                            

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

 عٍادة خارجٍت  

 انعٍاداث انخارجٍت نهمطــــــــــــــــــــى

     

                    

          األحذ 
                 

 دراضاث عهٍا

  نظري ياجطخٍر

 دراضاث عهٍا 

 ياجطخٍر عًهً        

 دراضاث عهٍا

 ررضائم ياجطخٍ إشراف

  

  

       االثُيٍ  
                   

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 نظري دكـــــــــــــــــخٌراه

 يذاضرة جهذٌت

 انفرلت انخايطــــت
 

 دراضاث عهٍا

 رإشراف رضائم ياجطخٍ

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 ت طالبٍتأنشـــــــــــــط
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا 

 عًهً دكخٌراه

  

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 نظري دكخٌراه
 

 حكهٍفاث  
 أنشـــــــــــــطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 عًهً ياجطخٍر

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

  

 

      

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 4  2 بكارنٌش
  44 9 دراضاث عهٍا 

 4 44 44 انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 

 



                                   

 جذول جوزيع انًحبضرات انُظرية وانحطجيقية وانذروس انعًهية

 انعهيب   توانحكهيفبت نهًرحهة انجبيعية األونى  وانذراسب               ية انطت                             كه
 ط/ انًصطفً يذًذ ادًذاالضى :                  7102/7102ًًحذ  انعبو انجبيعي ان                                     لطى انجهذٌت انخناضهٍت

 انذرجت ًانٌظٍفت : يعٍذ                                                                                                                           

 
 انسبعة

 انيوو                  

      2-9           9-01      01-00      00-07      07-0     0-7                7-3     3-4               4-5 

                 

        انسجث 
                     

          

                    

          األحذ 
                 

 عًهٍاث جرادٍت صغري
  

 دراضاث عهٍا

 يخهمً( ياجطخٍر)نظري         

   

  

       االثُيٍ  
                   

 عًهٍاث جرادٍت صغري

 

 عٍادة خارجٍت
 

 دراضاث عهٍا

 )يخهمً(عًهً ياجطخٍر

  

                   

       انثالثبء 
                  

 

 
 حكهٍفاث

 ضاعاث يكخبٍت
 

 ضــــــــــــــــــــــــًٍٍنار

 شتالــــــــــــدهمت ين
 

 دراضـــــــــــاث عهٍا

 )يخهمً(عًهً ياجطخٍر

 

                  

      األرثعبء 
                  

 دراضــــــــاث عهٍا

 يخهمً( نظري ياجطخٍر
 

 حكهٍفاث  
 أنشطو طالبٍت

 ـ

 اث عهٍاـــــــــــدراض

 )يخهمً(عًهً ياجطخٍر

 

                     

     انخًيس 
                 

 

 

 حكهٍفاث 

 ضاعاث يكخبٍت

 

     

 

 يعحًذ                           رئيس انقسى               وكيم انكهية نشئوٌ انحعهيى وانطالة          عًيذ انكهية                                                                    

 حكهٍفاث عًهً ًحطبٍمً نظري 

 6    بكارنٌش
  22    دراضاث عهٍا 

 6 22   انًجًٌع
        نشئوٌ انحعهيى وانطالةَبئت رئيس انجبيعة  /أد                                                                                                                                               

  72غذد انسبعبت :    
 


