
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ت نهفصم انذراضً االولول انذراضٍاانجذ
 2020/ 2019نهعبو االكبدًًٌ 

 نمطى االرشبد انطٍبحً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الونًانفرلت ا                                                    بطى هللا انرحًٍ انرحٍى                                                   جبيعت انًٍُب                                                             

 األول انذراضًانفصم                                          جذول انفرق                                                          كهٍت انطٍبحت وانفُبدق                                                              

  (  ة  )يذرج                                                                 2019/2020 انذراضًنهعبو  وانبكبنىرٌىشنهًرحهت األونى                                             اإلرشبد انطٍبحًلطى 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8  انطبعت

  انٍىو

     أضص صُبعت انضٍبفت انبٍئت انًصرٌت    اضى انًبدة األحذ

 + د/ فرج عبيد زكيد/ أحمد محمد خلف    انعضى
     د/ يحًذ طه

      (يذرج)  ة     انمبعت

     حمىق االَطبٌ  أضص صُبعت انطٍبحت   اضى انًبدة االثٍٍُ

     أ.د/ حطٍ ضُذ انرؤوف د/ أضًبء عبذ   انعضى

     (يذرج)  ة   (يذرج)  ة     انمبعت

    انًجتًع انًصري انفرَطٍت -االنًبٍَت  –االٌطبنٍت  –( االضببٍَت 1انهغت االجُبٍت انًتخصصت ) اضى انًبدة ءانثالثب

    د/ ٌطري عسث حطٍٍ + د/ شعببٌ ضًٍر  اَتذاة يٍ كهٍت االنطٍ وكهٍت اَداة )تطبٍمً( اَتذاة يٍ كهٍت االنطٍ )َظري( انعضى

    (يذرج)  ة   (يذرج)  ة   (يذرج)  ة   انمبعت

   )َظري( ألبنٍى يصر انطٍبحٍت  1تبرٌخ يصر انمذًٌت  اضى انًبدة األربعبء

   أ.د/ يحًذ انبذري يحًذ  أ.د/ هبت ابراهٍى يهراٌ + د/ والء عبذ انحكٍى  انعضى

   (يذرج)  ة    (يذرج)  ة    انمبعت

           اضى انًبدة انخًٍص

           انعضى

           انمبعت

 

       

 رئٍص انجبيعت             عًٍذ انكهٍت                        نشئىٌ انتعهٍى وانطالةوكٍم انكهٍت    رئٍص انمطى            

                                                                                                  

 

   أ.د/ يصطفً عبذ انُبً    أ.د/ ضًبح عبذ انرحًٍ يحًىد                                           / .دأ                           / .دأ

 

 

 

 

 

 عًهً َظري  انًبدة

  3 1تبرٌخ يصر انمذًٌت 

  3 ألبنٍى يصر انطٍبحٍت

  3 انبٍئت انًصرٌت

 أضص صُبعت انطٍبحت

 وانضٍبفت
3  

انًجتًع انًصري انمذٌى عبر 

 انعصىر
3  

  2 حمىق االَطبٌ

نهغت االجُبٍت انًتخصصت ا

(1) 

2 2 



 
 انفرلت انثبٍَت                                     بطى هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                            جبيعت انًٍُب                                                                                            

 انفصم انذراضً األول                                 جذول انفرق                                                                                     كهٍت انطٍبحت وانفُبدق                                                                                     

 ( انًبًُ انمبه306ًلبعت)يذرج )ج( و                                                                      2019/2020عبو انذراضً نهًرحهت األونى وانذراضبث انعهٍب نه                     لطى اإلرشبد انطٍبحً                                              

 

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8  انطبعت

  انٍىو

  (1االرشبد انطٍبحً انتطبٍمً ) (3انمذًٌت ) انحضبرة انًصرٌت (1االرشبد انطٍبحً انتطبٍمً )  اضى انًبدة األحذ

  أ/ االء أحًذ تىفٍك د/ والء يحًذ عبذ انحكٍى أ/ االء أحًذ تىفٍك  انعضى

  (306لبعت) يذرج )ج( (306لبعت)  انمبعت

    (2آثبر يصر انمذًٌت ) انذٌبَت يصرٌت لذًٌت اضى انًبدة االثٍٍُ

    يصطفً كًبل د/ ضًر أ.د/ هبت ابراهٍى يهراٌ انعضى

    يذرج )ج( يذرج )ج( انمبعت

  انفرَطٍت -االنًبٍَت  –االٌطبنٍت  –( االضببٍَت 3انهغت االجُبٍت انًتخصصت ) (2نغت يصرٌت لذًٌت )  اضى انًبدة انثالثبء

  )تطبٍمً( اَتذاة يٍ كهٍت االنطٍ وكهٍت اَداة اَتذاة يٍ كهٍت االنطٍ َظري أ.د/ أحًذ يحًذ أبى انًجذ  انعضى

  (306لبعت) (306لبعت) يذرج )ج(  انمبعت
يذرج 

 )هــ (
    (1االرشبد انطٍبحً انتطبٍمً ) 3تبرٌخ يصر انمذًٌت   اضى انًبدة

    أ.د/ إَجً انكٍالًَ + د/ يبجذ راضً أ.د/ شرٌف ضعٍذ انصببٌ + أ.د/ إَجً انكٍالًَ  انعضى

    يذرج )ج( يذرج )ج(  انمبعت

  اضى انًبدة انخًٍص
 

     (1االرشبد انطٍبحً انتطبٍمً ) 

     أ/ االء أحًذ تىفٍك    انعضى

     (306لبعت)    انمبعت

 

       

 

 رئٍص انجبيعتعًٍذ انكهٍت                                ى وانطالة         انتعهٍهٍت  نشئىٌ وكٍم انك    رئٍص انمطى       

 

 أ.د/ يصطفً عبذ انُبً            أ.د/ ضًبح عبذ انرحًٍ يحًىد            /                        .دأ      إَجً انكٍالًَ     / أ.د

 

 

 

 

 

 عًهً َظري  انًبدة

  3 (2نغت يصرٌت لذًٌت )

  3 انذٌبَت انًصرٌت انمذًٌت

  3 (2آثبر يصر انمذًٌت)

  3 (3)انحضبرة انًصرٌت انمذًٌت

  3 (3تبرٌخ يصر انمذًٌت )

 4  (1ضٍبحً تطبٍمً ) إرشبد

 2 2 (3انهغت االجُبٍت انًتخصصت )



 
 

 انفرلت انثبنثت                     بطى هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                                                         جبيعت انًٍُب                                                                       

 انفصم انذراضً األول                    انفرق                                                                               جذول                                كهٍت انطٍبحت وانفُبدق                                                              

 ( انًبًُ انمبه307ً)لبعت                                                                     2019/2020وانذراضبث انعهٍب نهعبو انذراضً   نهًرحهت األونى                                  لطى اإلرشبد انطٍبحً                          

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8  انطبعت

  انٍىو

    3ارشبد تطبٍمً َطٍتانفر -االنًبٍَت  –االٌطبنٍت  –( االضببٍَت 5انهغت االجُبٍت انًتخصصت )  اضى انًبدة األحذ

    أ/ بٍشىي َبجً صبدق اَتذاة يٍ كهٍت االنطٍ تطبٍمً اَتذاة يٍ كهٍت االنطٍ َظري  انعضى

    307لبعت  (307لبعت) (307لبعت)  انمبعت

     (4نغت يصرٌت لذًٌت ) 1تبرٌخ يصر اإلضاليٍت   اضى انًبدة االثٍٍُ

     حًذ يحًذ أبى انًجذد/ أ د/ شعببٌ ضًٍر عبذ انرازق  انعضى

     (307لبعت) (307لبعت)  انمبعت

    3ارشبد تطبٍمً حضبرة وفُىٌ يصر االضاليٍت 4آثبر يصر انمذًٌت  3ارشبد تطبٍمً  اضى انًبدة ءانثالثب

    أ/ بٍشىي َبجً صبدق أ.د/ ضًبح عبذ انرحًٍ يحًىد أ.د/ شرٌف انصببٌ  د/ فرج عبٍذ  انعضى

    307لبعت  (307لبعت)  (307ت)لبع  انمبعت

    4آثبر يصر انمذًٌت  3ارشبد تطبٍمً آثبر يصر انٍىَبٍَت انرويبٍَت  اضى انًبدة األربعبء

    أ.د/ هبت ابراهٍى يهراٌ د/ والء عبذ انحكٍى د/ دعبء عبذ انًتعبل أحًذ  انعضى

    (307لبعت) (307لبعت) (307لبعت)  انمبعت

           ةاضى انًبد انخًٍص

           انعضى

           انمبعت

 

       

 

 رئٍص انجبيعت                   عًٍذ انكهٍت             انطالة          نشئىٌ انتعهٍى و وكٍم انكهٍت  رئٍص انمطى        

 

 

 فً عبذ انُبً   أ.د/ يصطأ.د/ ضًبح عبذ انرحًٍ يحًىد                             /                       دأ.                  / أ.د

 

 

 
 

 عًهً َظري  انًبدة

  2 (1تبرٌخ يصر االضاليٍت )

  3 تانرويبٍَ تيصر انٍىَبٍَآثبر 

  3 (4)مذًٌتآثبر يصر ان

 4 - (3ضٍبحً تطبٍمً) إرشبد

  2 وفُىٌ يصر اإلضاليٍت حضبرة 

  3 (4نغت يصرٌت لذًٌت )

 2 2 (5خصصت )انًت انهغت أألجُبٍت



 نرابعتانفرلت ا                                       بطى هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                 جبيعت انًٍُب                                                             

 انفصم انذراضً األول                                          جذول انفرق                                                                                                                       كهٍت انطٍبحت وانفُبدق 

 انطًٍُبر (411) لبعت                                                                2019/2020ألونى وانذراضبث انعهٍب نهعبو انذراضً نهًرحهت ا                                     اإلرشبد انطٍبحًلطى 

 

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8  انطبعت

  انٍىو

 انفرَطٍت -االنًبٍَت  –االٌطبنٍت  –( االضببٍَت 7تخصصت )انهغت االجُبٍت انً حضبرة يصر انٍىَبٍَت   اضى انًبدة األحذ

 اَتذاة يٍ كهٍت االنطٍ وكهٍت اَداة )تطبٍمً( اَتذاة يٍ كهٍت االنطٍ َظري د/ ٌطري عسث حطٍٍ   انعضى

 انطًٍُبر (411لبعت ) انطًٍُبر (411لبعت ) انطًٍُبر (411لبعت )   انمبعت

    (2آثبر يصر االضاليٍت ) 6ًت آثبر انمذٌ   اضى انًبدة االثٍٍُ

    د/ شعببٌ ضًٍر عبذ انرازق د/ أحًذ خهف   انعضى

    انطًٍُبر (411لبعت )  (411لبعت )   انمبعت

    (5نغت يصرٌت لذًٌت ) (5االرشبد انطٍبحً انتطبٍمً )   اضى انًبدة ءانثالثب

    ذ يحًذ أبى انًجذأ.د/ أحً  ضًٍر أ.د/ ضًبح عبذ انرحًٍ +د/ شعببٌ  انعضى

    انطًٍُبر (411لبعت )  انطًٍُبر (411لبعت )  انمبعت

    (6آثبر يصر انمذًٌت ) (5االرشبد انطٍبحً انتطبٍمً )   اضى انًبدة األربعبء

    د/ دعبء عبذ انًتعبل أحًذ أ/ يحًذ ضهري   انعضى

    انطًٍُبر (411لبعت ) انطًٍُبر (411لبعت )   انمبعت

    تبرٌخ يصر انحذٌث    اضى انًبدة انخًٍص

    د/ هُذ يحًذ عبذ انرحًٍ    انعضى

    انطًٍُبر (411لبعت )    انمبعت

 

 

 رئٍص انجبيعت              عًٍذ انكهٍت                          نشئىٌ انتعهٍى وانطالةوكٍم انكهٍت   رئٍص انمطى           

                                                                                               

 

     أ.د/ يصطفً عبذ انُبً     أ.د/ ضًبح عبذ انرحًٍ يحًىد                     /                      .دأ                           / أ.د

 

 

 

 

 

 عًهً َظري  انًبدة

  3 (6)مذًٌت آثبر يصر ان
  3 تبرٌخ يصر انحذٌث
  3 (5نغت يصرٌت لذًٌت )

  3 (2يصر اإلضاليٍت ) آثبر
  3 حضبرة يصر انٍىَبٍَت

 4  (5تطبٍمً) سياحيرشبد ا
 2 2 7انهغت أألجُبٍت انًتخصصت 


