
  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اّدييسيقسٌ :                                                                                                                     اىفرقخ :  األوىً                                      

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 اَدهززا ربريخ  انظجذ
 د/ طهيًبٌ +د/ طَٕيب

531 

 يمبل 

 د/ ازًذ يبدذ 

519 

  انؼزثيخ انهغخ
 ػجذ انؼشيش أطبيّد/ 

531 

  

 رزخًّ  األزذ
 د/ خبنذ طزٔاذ

519 

 ثبَيّ نغخ أرثيّ

 يسًذ ػكبػّد/

531 

  انظُخ أػًبل

 د/ غبدح سػهٕن

511 

   

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 قسٌ : اّدييسي                                                                                                                                                          اىثبّيهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 انسضبرح االَدهيشيّ انظجذ

 د/ اطالو انُدبر

511 

 رزخًّ
 د/ ايًٍ انسهفبٖٔ

519 

 دراطبد نغٕيّ 

 د/ نيهٗ انغهجبٌ أ.

511 

    

 اػًبل انظُّ    األزذ

 د/ خبنذ طزٔاذ 

519 

 انهغّ انؼزثيّ 

 د/ يسًٕد يسًذيٍ 

533 

 رٔايّ 

 د/ ػجيز انزفبػٗ 

519 

  

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 قسٌ : اّدييسي                                                                                                                                                         اىثبىثه:  اىفرقخ 

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 يظززيّ  انظجذ

 د/ ايًٍ انسهفبٖٔ

519 

 نغٕيبد
 أ.د/ نيهٗ انغهجبٌ

511 

     

 ادة ايزيكٗ األزذ

 د/ خبنذ طزٔاذ

519 

 ػؼز 
 د/ ػبدل ػفيفٗ 

511 

 رٔايّ 

 د/ غبدح سػهٕن 

511 

 نغخ ػزثيّ 

 د/ ًْذ دٔيز 

531 

   

        االثُيٍ

        انثالثبء

        ألرثؼبءا

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 قسٌ : اّدييسي                                                                                                                                                          راثعهاىاىفرقخ :  ا

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 يظززيّ    انظجذ
 د/ ايًٍ انسهفبٖٔ 

519 

 َمذ ادثٗ 

 د/ اطالو انُدبر 

511 

 يمبل 

 د/ ازًذ يبدذ 

519 

  

 ػكظجيز     األزذ

 د/ خبنذ طزٔاذ

519 

 رٔايّ 

 د/ غبدح سػهٕن 

511 

 ادة ايزيكٗ

 د/ يسًذ يظزٖ 

511 

 

        االثُيٍ

        انثالثبء

        ثؼبءاألر

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اخزَبعقسٌ :                                                                                                                                                           اىفرقخ :  األوىً

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 رذريت ييذاَٗ  االثُيٍ

 د/ ايًبٌ ػٕيبٌ 

695 

 اَثزثٕنٕخيب 

 أ.د/ انيض اطكُذر

695 

 خغزافيخ يصز  

 د/ ػجذ هللا ػالو أ.

695 

  

 نغخ اَدهيشيّ   انثالثبء
 د/ غبدح سػهٕن

695  

 يدبالد خذيّ اخزًبػيّ
 د/ ايًٍ ػجبص 

695 

 انٗ ػهى انُفض يذخم

 د/دانيب خطبة 

695  

   

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ةمييخ اآلدا                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اخزَبعقسٌ :                                                                                                                                                           اىثبّيهاىفرقخ :  ا

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 يُبْح انجسث االثُيٍ

 د/ يبطز طهيًبٌ

696 

 ػهى اخزًبع انجيئّ
 د/ يبطز طهيًبٌ

696 

 يجبدٖء االزصبء 
 د/ يًذٔذ +د/ ْبيذٖ

696 

 رذريت ييذاَٗ 

 د/ ايًبٌ انصيبد 

696 

   

 طظيٕنٕخيب انًؼزفّ    ثبءانثال
 د/ ًْذ ثظيَٕٗ 

696 

 ػهى االخزًبع انثمبفٗ 
 د/طيذ ػيذ+د/ َٓٗ ديبة

696 

 ػهى انفهكهٕر
 د/ انيض اطكُذر+ د/ َٓٗ زبفظأ.

696 

 

  

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                                                                               خبٍعخ مفر اىشيخ                                                        

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اخزَبعقسٌ :                                                                                                                                                          اىثبىثه اىفرقخ :  ا

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 َصٕؽ اخزًبػيّ ثهغّ  االثُيٍ

 د/ ْبيذٖ زظبو 

516 

 يذاَٗ رذريت ي

 د/ ريى ثبرٔيّ 

516 

 طيبطّ اخزًبػيّ 

 د/ ايًبٌ ػٕيبٌ 

516 

   

 ػهى اخزًبع صُبػٗ انثالثبء
 د/ طيذ ػيذ 

516  

 ػهى اخزًبع االدة 
 د/ ًْذ + د/ يًذٔذ

516 

 ػهى االخزًبع انسضزٖ
 د/ َٓٗ ديبة 

516  

 لضبيب اخزًبػيّ 

 د/ فيصم يزٕنٗ 

516 

   

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اخزَبعقسٌ :                                                                                                                                                         اىراثعخاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        ظجذان

        األزذ

 ػهى االخزًبع االلزصبدٖ  االثُيٍ
 د/ يًذٔذ انسيطٗ 

696 

 ػهى االخزًبع انظيبطٗ 
  ػٕيبٌد// ايًبٌ 

696 

 َصٕؽ اخزًبػيخ ثهغّ 

 د/ ْبيذٖ زظبو 

696 

 رخطيظ اخزًبػٗ

 د/ ايًبٌ انصيبد 

696 

  

 ػهى اخزًبع انزًُيّ  انثالثبء

 د/ طيذ ػيذ 

696 

  رذريت ييذاَٗ

 د/ َٓٗ ديبة 

696 

 لبػّ يسث 

 د/ ًْذ ثظيَٕٗ 

696 

   

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 فرّسًقسٌ :                                              اىفرقخ :  األوىً                                                                                                             

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

        االثُيٍ

        انثالثبء

 يذخم انٗ انسضبرح   األرثؼبء
 د/ يسًذ ْٔيذٖ 

019 

  يؼبصزادة فزَظٗ 
 د/ اثزاْيى اثٕ انًؼبطٗ 

019 

 نغخ أرثيّ زذيثخ 

 الو انُدبر د/ اط

019 

   

 يذخم انٗ ادة فزَظٗ   انخًيض
 د/ ضسٗ 

011 

 نغخ ػزثيّ 

 د/ يسًذ انجبدٖأ.

011 

 ػزذ َصٕؽ 

 د/ اثزاْيى ػيظٗ 

011 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                               بٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                        خ

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 فرّسًٌ : قس                                                                                                                                                          اىثبّيهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

        االثُيٍ

        انثالثبء

 اػًبل انظُّ    األرثؼبء

 د/ يسًذ ْٔيذٖ 

519 

 رزخًّ 

 د/ زظٍ اندزٔاَٗ 

519 

 نغخ أرثيّ ثبَيّ 

 د/ اطالو انُدبر 

519 

  

 نغخ ػزثيّ   انخًيض

 د/ ْبَى زدبسٖ 

511 

 يسبدثّ

 د/ يسًذ ػكبػخ 

511 

 ػزذ َصٕؽ

 د/ ضيبء يٕطٗ

511 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                                        خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                               

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 فرّسًقسٌ :                                                                                                                                                           اىثبىثه اىفرقخ : 

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

        االثُيٍ

        انثالثبء

 يسبدثّ  األرثؼبء
 د/ اثزاْيى اثٕ انًؼبطٗ 

511 

 انهغّ االٔرثيّ 
 / ػجيز انزفبػٗ د

511 

 اػًبل انظُّ 
 د/ زظٍ اندزٔاَٗ

511  

    

 يسبدثّ  انخًيض

 د/ ضسٗ انظؼيذ 

519 

 يظزذ ػبنًٗ 
 د/ يهكّ انذطٕلٗ 

519 

 رزخًّ 
 د/ اثزاْيى  ػيظٗ 

519 

 ػزذ َصٕؽ 

 د/ ضيبء يٕطٗ 

519 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                                                                                           خبٍعخ مفر اىشيخ                                            

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 فرّسًقسٌ :                                                                                                                                                           اىراثعهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

        االثُيٍ

        انثالثبء

 + اػًبل انظُّ 39ايخ لزٌ رٔ األرثؼبء

 د/ ٔفبء ازًذ 

 ػزذ َصٕؽ  
 د/ اثزاْيى اثٕ انًؼبطٗ 

511 

   

 يظزذ كالطيكٗ    انخًيض
 د/ يهكّ انذطٕلٗ 

019 

 ادة فزاَكفَٕٗ 

 د/ ضسٗ انظؼيذ 

019 

 رزخًّ  

د/ اثزاْيى ػيظٗ 

 +د/ يسًذ ػكبػّ 

019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                                                                                                             بٍعخ مفر اىشيخ                          خ

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 عيٌ ّفسقسٌ :                                                                            اىفرقخ :  األوىً                                                                               

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 ى طيكٕنٕخيّ انزؼه   االثُيٍ

 د/ دانيب خطبة 

511 

 اَثزثٕنٕخيب 

 د/ انيض اطكُذرأ.

511 

 اطض االزصبء

 د/ رػب َبخٗ 

511 

 ػهى َفض يزاْمّ 

 د/ يسًذ َديت 

511 

 

 نغّ اَدهيشيّ     انثالثبء

 د/ ػجيز انزفبػٗ 

511 

   

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                                                                                                            خبٍعخ مفر اىشيخ                           

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 عيٌ ّفسقسٌ :                                                                                                                                                           اىثبّيهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

        االثُيٍ

 ربريخ ػهى انُفض   انثالثبء

 د/ ايبل ثالل 

519 

 طيكٕنٕخيّ انزؼهى 

 د/ فبرٍ لُصٕح 

519 

 َظزيبد انؼخصيّ

 د/ رػب َبخٗ 

519 

 ردبرة فٗ انؼخصيّ 
 د/ طبييّ كيالَٗ

511 

 نغّ اَدهيشيّ 

 د/ اطالو انُدبر

511 

 

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                                                                                                                      خبٍعخ مفر اىشيخ                 

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 عيٌ اىْفسقسٌ :                                                                                                                                                           اىثبىثه اىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 ميبص انُفظٗ ان   االثُيٍ
 د/ يسًذ اثٕ انؼطب

531  

 Eَصٕؽ يزخصصّ
د/ يسًذ اثٕ انؼطب 

531 

 طيكٕنٕخيخ فئبد خبصخ
 د/ ُْبء ػجذ انؼظيى 

519  

  

 ػهى َفض انجيئّ  انثالثبء

 د/ يسًذ َديت 

511 

 ػهى َفض انهغخ    

 د/ ُْبء ػجذ انؼظيى 

519 

 ػهى َفض رزثٕٖ 

 د/ طبييّ كيالَٗ 

519 

 

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 عيٌ ّفس قسٌ :                                                                                                                                                           اىراثعهاىفرقخ :  ا

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 َصٕؽ َفظيخ ثهغخ  االثُيٍ

 د/ دانيب خطبة 

511 

 ػهى انُفض انزُظيًٗ 
 د/ رػب َبخٗ 

511 

 يُبْح انجسث  
 د/ ُْبء ػجذ انؼظيى 

519 

   

 انؼالج انُفظٗ  انثالثبء

 د/ فبرٍ لُصٕح أ.

519 

 ػهى انُفض انؼزػٗ

 د/ يسًذ َديت 

511  

 اكهيُكٗ  رذريت

 د/ ايبل ثالل 

511 

    

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 قسٌ : فيسفه                                             اىفرقخ :  األوىً                                                                                                             

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 طجٕعأيبو األ

 فهظفخ يَٕبَيّ   انظجذ

 د/ يسًٕد انؼُبٖٔ

:91 

     

 يصبدر فهظفيّ  األزذ

 د/ ْبنخ يسدٕة 

091 

 انهغّ انؼزثيّ 

 د/ رفيك ثظزبٌ 

:91 

 يذخم انٗ ػهى انُفض 

 د/ يسًذ َديت 

516 

 فهظفخ انذيٍ 

 د/ يسًذ كًبل 

:93 

  

        الثُيٍا

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 ئىُ اىزعييٌ واىطالةش  

 فيسفهقسٌ :                                                                                                                                                         اىثبّيه اىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 طجٕعأيبو األ

 يُطك صٕرٖ   انظجذ
 د/ َظًّ كٕاطّ

39: 

     

 نغخ اَدهيشيّ األزذ

 د/ ػجيز انزفبػٗ

516 

 فهظفخ اطالييّ 
 أ.د/ اثزاْيى رزن

39: 

 ػهى اندًبل 
 د/ ْبنّ يسدٕة

091  

 ػهى االخالق

 د/ يسًذ كًبل 

:93 

   

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 اىطالةشئىُ اىزعييٌ و  

 فيسفهقسٌ :                                                                                                                                                          اىثبىثهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 يُبْح انجسث   انظجذ

 د/ َظًّ كٕاطّ

39: 

  Eَصٕؽ فهظفيخ

 د/ يسًٕد انؼُبٖٔ

:91 

   

 فهظفّ زذيثّ  األزذ

 د/ فزسٗ ػؼجبٌ

:91 

 ػهى االخالق
 د/ ٍحَذ اىديساوي 

:93 

 فهظفخ اطالييّ 
 أ.د/ اثزاْيى رزكٗ

39: 

 انهغّ االَدهيشيّ 

 ز انزفبػٗ د/ ػجي

516 

 َصٕؽ فهظفيخ ثهغخ 

 د/ ْبنّ يسدٕة

091 

  

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 فيسفهقسٌ :                                                                                                                                                         اىراثعهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 Eّصىص فيسفيه ثيغه   انظجذ
 د/ ٍحَىد اىشْبوي

122 

 فهظفخ انهغّ

 د/ َظًّ كٕاطّ

39: 

   

 رصٕف اطاليٗ األزذ

 د/ اثزاْيى رزكٗ أ.

39: 

 فهظفخ زضبرح
 ػؼجبٌد/ فزسٗ 

:91 

 ّصىص فيسفيه ثيغه
 د/ ٍحَذ مَبه

120 

 ييزبفيشيميب 

 د/ ْبنّ يسدٕة

091 

   

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                                                خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                       

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 ىغبد شرقيخ قسٌ :                                             اىفرقخ :  األوىً                                                                                                             

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 اطبنيت فبرطيّ   االثُيٍ

 د/ يظؼٕد زظٍ 

539 

 يذخم انٗ ػهى انهغّ
 د/ انؼؼزأٖ يسًذ

539 

   

 نغّ اَدهيشيّ  انثالثبء

 د/ غبدح سػهٕن

039 

 االدة انؼزثٗ 

 د/ يسى انجبدٖ

039 

 رذريجبد فً اىيغه اىعجريه
 د/ ٍريٌ خَبه 

220  

 يذخم انٗ انفهظفّ

 د/ فزسٗ ػؼجبٌ 

39: 

  

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مييخ اآلداة                                                                                                               بٍعخ مفر اىشيخ                                        خ

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 ىغبد اسالًٍقسٌ :                                                                                                                                                         اىثبّيخ اىفرقخ :

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 نغخ ػزليّ  االثُيٍ

 د/يسًذ ػهجٗ

039  

 

 االطبنيت انفبرطيّ 

 د/ ػثًبٌ يُٓٗ

010 

 اىزرخَه ٍِ اىفبرسيه واىيهب 
 د/ يظؼٕد زظٍ 

539 

 َصٕؽ يزخصصّ 
 د/ يسًذ ػهجٗ 

039 

  

 انفزق االطالييّ   انثالثبء

 أ.د/ اثزاْيى رزن

 زضبرح اطالييّ  
أ.د/ رضٕاٌ انجبرٔدٖ 

39: 

   

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                 ر اىشيخ                                                                                                                      خبٍعخ مف

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة 

 ىغبد اسالًٍقسٌ :                                                                                                                                                          اىثبىثهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        زذاأل

 ّصىص ٍزخصصه   االثُيٍ

 د/ ٍحَذ شيجً 

202 

 االدة انفبرطٗ 

 د/ ػثًبٌ يُٓٗ

010 

 اىزرخَه ٍِ اىفبرسيه واىيهب
 د/ ٍسعىد حسِ

302 

 اطزًبع 

 د/ يظؼٕد زظٍ 

539 

 

 نغخ ػزليخ  انثالثبء

 د/ يسًذ ػهجٗ 

039 

 

 ربريخ ايزاٌ 
 د/ صبنر يسًذ 

010 

 رذريجبد نغٕيّ 

 د/ صبنر يسًذ 

010 

    

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 



 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

  ىغبد اسالًٍقسٌ :                                                                                                                                                     اىراثعه قخ :  اىفر  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 انهٓدبد انفبرطيّ + انززخًّ االثُيٍ

 د/ يظؼٕد زظٍ 

539 

 االدة انفبرطٗ 

 ػثًبٌ يُٓٗ

010 

 نغبد ػزليخ 

 د/ يسًذ ػهجٗ 

010 

   

 ربريخ ايزاٌ + يمبل ٔرذريجبد     انثالثبء

 د/ صبنر يسًذ 

010 

  

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة 

 ىغبد عجريقسٌ :                                                                                                                                                            اىثبّيهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 َسٕ انهغّ انؼجزيّ + انًدزًغ ااالطزائيهٗ+االدة انؼجزٖ انسذيث    االثُيٍ
 093د/ يزيى خًبل انذيٍ  

  

 َصٕؽ يزخصصّ انثالثبء
 د/ اثزاْيى طبنى

539 

 نغخ طزيبَيّ
 د/ َزييٍ خًبل

091 

 ربريخ ىغبد االٌٍ اىسبٍيه
 د/ خييفه ٍحَىد

302 

    

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 زعييٌ واىطالةشئىُ اى  

 ىغبد عجريقسٌ :                                                                                                                                                           اىثبىثه اىفرقخ : 

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 جٕعأيبو األط

        انظجذ

        األزذ

 + ادة عجري قصه وٍفبه ادة عجري ٍرحيخ فيسطيِ االثُيٍ
 222د/ ًٍ حسبً  

     

 رعجير وٍحبدثه + ررخَه ٍِ واىً اىعجريه  انثالثبء
  220د/ ٍريٌ خَبه  

 ػهى انززاكيت + َصٕؽ يزخصصّ

 091طًز درٔيغ   د/

  

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 ٌ واىطالةشئىُ اىزعيي  

 ىغبد عجريقسٌ :                                                                                                                                                            اىراثعهاىفرقخ : 

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 ادة عجري حذيث + اىزرخَه ٍِ واىً اىعجريه  االثُيٍ
 220د/ ٍريٌ خَبه اىذيِ   

 اىْثر اىعجري اىحذيث
 د/ ًٍ حسبً 

222  

    

 ربريخ االدة انظزيبَٗ انثالثبء
 د/ َزييٍ خًبل

091 

 وسيظادة عجري 
 د/ اثراهيٌ سبىٌ

302  

 االدة  انًمبرٌ 

 د/ َزييٍ خًبل 

091 

 ػهى انذالنّ انًمبرٌ 

 د/ خهيفّ يسًٕد 

539 

   

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مييخ اآلداة                                                          خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                             

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اىَسزىي األوه امييًْ

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 عيٌ اىْفس اىَرضً االثُيٍ

 د/فبرِ قْصىحأ.

322 

 خ انزؼهىيطيكٕنٕخ

 د/ فبرٍ لُصٕحأ.

519 

عيٌ اىْفس 

 اىفسيىىىخً

د/ سيًَ رخت 

322 

 االحصبء اىىصفً 

 د/ رشب ّبخً

53: 

   

        انثالثبء

        األرثؼبء

 ػهى َفض انًزاْمخ   انخًيض

 د/ ايبل ثالل 

690 

 نغخ ػزثيّ 

  د/ ْبَى زدبسٖ

690 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 امييًْ اىثبًّاىَسزىي 

 ً 0202/0200 اىثبّيد اىفصو اىذراسي خذوه ٍحبضرا

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 ػهى انُفض انزدزيجٗ      االثُيٍ
 د/ دانيب خطبة

53: 

 

 انميبص انُفظٗ + َظزيبد انؼخصيّ     انثالثبء

 :53د/ يسًذ اثٕ انؼطب 

 

        بءاألرثؼ

 يٓبراد انزفبٔض    انخًيض

 د/ ايبل ثالل

690 

 ربريخ ػهى انُفض

 د/ طبييّ خًبل 

690 

 دراطبد ييذاَيّ 

 د/ طبييّ خًبل

690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                            خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                           

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 امييًْ اىثبىثاىَسزىي 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 طراثبد اىْفسيهاالض  االثُيٍ
 د/ ٍحَذ ّديت

301 

 ٍسججبد االضطراثبد
 د/ رػب َبخٗ

53: 

 يٕضٕػبد اكهيُكيّ 
 د/ يسًذ اثٕ انؼطب 

53: 

  

 يُبْح انجسث انثالثبء
 د/ ُْبء ػجذ انؼظيى

53: 

 رصْيف االضطراثبد 
 د/ فبرِ قْصىح

301 

 ػهى االٔثئّ
 د/ هْبء عجذ اىعظيٌ 

53: 

 نغخ اَدهيشيّ 

  د/ ايًٍ انسهفبٖٔ

53: 

   

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة 

 ىغخ عرثيهقسٌ :                                                                                                                                                            االوىً فرقخ : اى

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 انُسٕ ٔانصزف  انظجذ
 أ.د/ طبْز ػجذ انسٗ

696 

 عروض اىشعر

 أ.د/ طبهر عجذ اىحً

222  

 ّصىص االدة اىدبهيً
 د/ ايه اىجبدي 

424 

 ربريخ انُمذ ٔانجالغّ
 أ.د/ اطبيّ ػجذ انؼشيش

011 

   

 زضبرح اطالييّ  األزذ
 د/ طًيز زبيذ 

695 

 غٕٖرذريت ن
 د/ اىشعراوي ٍحَذ

424  

    

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 ىغخ عرثيهقسٌ :                                                                                                                                                            اىثبّيهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيفصو اىذراسي خذوه ٍحبضراد اى

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 انجيبٌ ٔانجذيغ  انظجذ

 د/ ْبَى زدبسٖ

019 

 ػهى انهغّ 
 د/ ايٓبة ػفطز

019 

 ػزٔض انؼؼز 
 أ.د/ طبهر عجذ اىحً

222  

    

 انُسٕ ٔانصزف  األزذ
 د/ انؼؼزأٖ يسًذ

019  

 ثٗ ػؼز ػز
 د/ يسًٕد يسًذيٍ

019 

 فهظفخ اطالييّ 
  د/ اثزاْيى رزكٗ

019 

   

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                                   دبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                    اى

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 ىغخ عرثيهقسٌ :                                                                                                                                                               اىثبىثهاىفرقخ : 

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 يذاْت فمٓيّ  انظجذ

 د/يسًذ ػالو

695 

 نغخ ػزليّ 
 د/ ػثًبٌ يُٓٗ

696 

 ادة اىَغرة واالّذىس
 أ.د/ ٍحَذ اىجبدي

222 

 َثز ػزثٗ 

 انجبدٖ  د/ ايّ

696 

   

 نغخ ػزليّ ػجزٖ  األزذ

 د/ يزيى خًبل 

696 

 َسٕ ٔصزف 
 د/ خيزيّ سػيًّ

011  

 فمّ انهغّ 

 د/ ايٓبة ػفطز 

011 

 رصٕف اطاليٗ 

 د/ اثزاْيى رزكٗ أ.

019 

  

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                                                                                                                             خبٍعخ مفر اىشيخ          

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 ىغخ عرثيهقسٌ :                                                                                                                                                             اىراثعهاىفرقخ : 

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 َمذ زذيث  انظجذ
 عسيسأ.د/ اسبٍه عجذ اى

011  

 ّصىص ٍزخصصه ثيغه
 د/ هبٌّ حدبزي

423 

 فمّ انهغّ

 د/ ايٓبة ػفطز 

695 

 ادة يصز االطالييّ 
 د/ يسًذ انجبدٖ أ.

019 

 اصٕل فمّ

 د/ يسًذ ػالو 

011 

  

 َسٕ ٔصزف   األزذ
 د/ خيزيّ سػيًّ 

011 

 ػؼز زذيث 

 د/ ًْذ دٔيز 

695 

    

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 ربريخقسٌ :                                                                                                                                                          االوىً اىفرقخ : 

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 ربريخ اىعالقبد اىذوىيه  انظجذ
 د/ سييَبُ حسيِ 

122 

 ٍْهح اىجحث اىزبريخً 
 د/ سييَبُ حسيِ

 د/ سَير حبٍذ 

122 

    

 ربريخ اىعصر اىْجىي األزذ
 د/ صجحً ادريس

122 

 ربريخ اىذوىه اىفرعىّيه
 جذ هللاد/ ٍبخذح عأ.

122 

 ربريخ انزٔيبٌ 

 كزيًّ ريضبٌ

:95 

 زثيّ انغّ انؼ

 د/ خيزيّ سػيًّ

:95 

  

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اىزبريخ قسٌ :                                                                                                                                                            اىثبّيه اىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّياىذراسي خذوه ٍحبضراد اىفصو 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 ربريخ اىعراق وسىريب اىقذيٌ  انظجذ
 د/ ػشح خبدهللا 

690 

 ربريخ اسيب اىَعبصر 

 د/ انؼيًبء ثذٖٔ 

:95 

 

 ربريخ اىذوىه اىعجبسيه 

 د/ طًيز زبيذ 

69: 

    

اىعصر  ربريخ ٍصر فً   األزذ

 اىجطيًَ

 د/ مريَه رٍضبُ 
123  

 حضبرح اورثب عصىر وسطً 

 أ.د/ يبسر عجذ اىىهبة 

422 

 فهظفخ انزبريخ 

 د/ فزسٗ ػؼجبٌأ.

:11 

  

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                                                                                           خبٍعخ مفر اىشيخ                                            

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اىزبريخ قسٌ :                                                                                                                                                             اىثبىثهاىفرقخ : 

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

133:9 

133:9 -3 3 -:3:9 :3:9-5 5-6 

 ربريخ يصز انجيشَطيّ انظجذ
 د/ طَٕيب ػجذ انْٕبة 

69: 

 هربريخ ٍصر اىفبطَي
 د/ سَير حبٍذ 

421 

ّصىص ربريخيه 

 ثيغه اورثيه
 أ.د/ رضىاُ اىجبرودي 

123 

    

 ٍصر واالٍجراطىريه   األزذ

 اىروٍبّيه

 د/ مريَه رٍضبُ 

421 

 خغرافيخ ٍصر 

 د/ احَذ اثى زيذ أ.

422 

 زضبرح اطالييّ 

 د/ صجسٗ ادريض

:11 

 ربريخ انؼزة انسذيث
 د/ خهيم فزج 

69: 

  

        االثُيٍ

        نثالثبءا

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                        بٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                               خ

 ةشئىُ اىزعييٌ واىطال  

 ربريخقسٌ :                                                                                                                                                            اىراثعهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 اىحضبرح االسالٍيه   انظجذ

 د/ ّبديخ حسًْ 

422 

 ربريخ يصز انًؼبصز + ربريخ أرثب انًؼبصز +لبػخ ثسث

 11:د/ طهيًبٌ زظيٍ         

 

 

 ربريخ االيىثيِ واىََبىيل    األزذ

 د/ انفذ خًبل 

69: 

 ربريخ اىعرة اىَعبصر 
 د/ خييو فرج 

421 

 لبػخ ثسث 

 د/ صجسٗ ادريض 

690 

  

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 ٍسزىي أوه ررخَه
 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 ٍذخو اىً اىْقذ االدثً  انظجذ
 د/ اسالً اىْدبر 

426 

 اطزًبع ٔيسبدثّ 
 زًذ يبدذد/ ا

696 

 يظززيّ 

 د/ ايًٍ انسهفبٖٔ

696 

   

 ٍفبهيٌ ادثيه وىغىيه األزذ

 د/ غبدح زعيىك

426  

 رزخًّ 

 د/ طبيٗ زُفٗ 

696 

 ػؼز 

 د/ ػبدل ػفيفٗ 

696 

 لٕاػذ  

 د/ خبنذ طزٔاذ 

696 

 اخالقيبد اىجحث اىعيًَ 
 د/ ٔنيذ انجسيزٖأ.

696 

 

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 

 ررخَه ثبّيٍسزىي 
 ً 0202/0200 اىثبّيوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي خذ

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

 ٍذخو اىً عيٌ اىْفس انظجذ
 د/ دانيب خطبة

53: 

 دراطبد َمذيّ 

 د/ اطالو انُدبر

53: 

 دراطخ يؼبخى + صٕريبد

 د/ نيهٗ انغهجبدأ.

53: 

 ادة كالطيكٗ

 بٖٔد/ ايًٍ انسهف

53: 

  

 دراطبد ثمبفيخ  األزذ

 د/ غبدح سػهٕن

53: 

 رزخًّ اثذ اػيخ + لصخ 

 د/ ػجيز انزفبػٗ

53: 

   

        االثُيٍ

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                                                                 خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                      

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اثبر قسٌ :                                                                                                                                                          االوىً اىفرقخ :   

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

        االثُيٍ

 نغخ اَدهيشيّ  انثالثبء

 د/ طالو انُدبر 

593 

 بٌربريخ انزٔي
 د/ كزيًّ ريضبٌ

593 

 نغخ ػزثيّ 

د/ يسًذ 

 593انجبدٖ

 ربريخ انذٔنّ انؼزثيّ

 د/ صجسٗ ادريض

593 

   

 اػًبل انظُّ  األرثؼبء

 د/ ايبد ػًض 

596 

 فنر ديًْ واسبطير
 د/ ٍحَذ اثى عرة

423  

 نغخ يصزيّ لذيًّ
 د/ طٓبو ػيظٗ

695 

    

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                                                                                                                                خبٍعخ مفر اىشيخ       

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

  اثبر ٍصريقسٌ :                                                                                                                                                            اىثبّيه اىفرقخ :

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

        ثُيٍاال

 اثبر يىّبّيه وروٍبّيه    انثالثبء
 د/ ٍحَىد اىفطبطري

102 

    

 َصٕؽ اثزيّ ثهغخ  األرثؼبء

 د/ طًز فٓيى 

:93 

 اىيغه اىَصريه اىقذيَه
 د/ احَذ سييٌ 

120 

 االدًّربريخ اىشرق 
 د/ خبىذ اىطيً

120  

 اػًبل انظُّ  

 د/ طٓبو ػيظٗ

:93 

  

زضبرح يصزيّ لذيًّ  انخًيض

 / ػجذ هللا ثظيَٕٗد

:93 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                        بٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                               خ

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اثبر ٍصريقسٌ :                                                                                                                                                            اىثبىثهاىفرقخ :

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

 ربريخ اىشرق االدًّ اىقذيٌ + ّصىص هيراطقيه  األزذ
 093د/ خبنذ انطهٗ  

    

        االثُيٍ

        انثالثبء

 يٕالغ اثزيّ   األرثؼبء

 د/ طًز فٓيى

093 

 ّصىص اثريه ثيغه
 د/ احَذ سييٌ 

220 

 َصٕؽ ْيزٔغهيفيّ 

 د/ طٓبو ػيظٗ

093 

   

 زضبرح يصزيّ لذيًّ+ اػًبل انظُّ  انخًيض
 093د/ ػجذ هللا ثظيَٕٗ  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  اةمييخ اآلد                                        بٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                               خ

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 قسٌ :                                                                                                                                                           اىراثعهاىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 األطجٕعأيبو 

        انظجذ

        األزذ

        االثُيٍ

        انثالثبء

 َصٕؽ اثزيّ ثهغّ األرثؼبء

 د/ طٓبو ػيظٗ

010 

 ْيزاطيمٗ 

 د/ خبنذ انطهٗ 

010 

 اثبر اىَغرة وافريقيب
 أ.د/ حسبً اىَسيري

224   

 ح يصزيّ يٕضٕع خبؽ + زضبر

 010د/ طًز فٓيى       

  

 انسفبئز ٔفٍ انًزبزف+ اػًبل انظُّ   انخًيض

 010د/ ازًذ طهيى      
 َصٕؽ ْيزٔغهيفيّ
 د/ ػجذ هللا ثظيَٕٗ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                                           خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                            

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اثبر يىّبًّقسٌ :                                                                                                                                                              اىثبّيهاىفرقخ :

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

 زضبرح انزٔيبٌ  األزذ
 د/ يسًٕد انفطبطزٖ 
 د/ كزيًّ ريضبٌ

539 

 ػًبرح رٔيبَيّ
 د/ ٍحَىد اىفطبطري

539 

 ل انظُّ اػًب
 د/ زظبو انًظيزٖ

539 

 َصٕؽ اثزيّ 

 د/ يسًذ اثٕ ػزة 

539 

   

 نغخ الريُيّ   االثُيٍ
 د/ ايَبُ عجذ اىعسيس

:39 

     

 نغخ يَٕبَيّ  انثالثبء

 د /اطبيّ ٔفب

:39 

 ربريخ اىعصر اىهيْسزً 
 د/ مريَه رٍضبُ

102 

   

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                                                                                                                                       خبٍعخ مفر اىشيخ

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اثبر يىّبًّقسٌ :                                                                                                                                                        اىثبىثه اىفرقخ : 

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

 ل انظُّاػًب  األزذ

 د/ زظبو انًظيزٖ

010 

 ربريخ اىذوىه اىجيسّطيه
 د/ ْؼبو اثٕ انُدبِ

010 

 َسذ رٔيبَٗ
 أ.د/ يسًٕد انفطبطزٖ

093 

 

 َصٕؽ اثزيّ

 د/ يسًذ اثٕ ػزة 

093 

  

        االثُيٍ

ربريخ ٍصر رحذ    انثالثبء

 حنٌ اىروٍبُ 
 د/ مريَه رٍضبُ 

102 

 ىغخ وّصىص يىّبّيه +ىغخ وّصىص الريْيه
 039د/ اطبيّ ٔفب                 

  

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 شئىُ اىزعييٌ واىطالة  

 اثبر يىّبًّ قسٌ :                                                                                                                                                       اىراثعهاىفرقخ : 

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 بو األطجٕعأي

        انظجذ

 َصٕؽ اثزيّ + ثزدٖ َٔمٕع األزذ

 39:د/ يسًذ اثٕ ػزة     

 اػًبل انظُّ  

 د/ زظبو انًظيزٖ أ.

:39 

   

 اثبر ثيسّطيه وقجطيه   االثُيٍ
 د/ ايَبُ عجذ اىعسيس

021 

 َصٕؽ يَٕبَيّ 

 د/ اطبيّ ٔفب

510 

   

        انثالثبء

        األرثؼبء

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 عييٌ واىطالةشئىُ اىز  

 اثبراسالًٍقسٌ :                                                                                                                                                        اىثبّيه  اىفرقخ :

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 Eفٌُٕ طهدٕليّ + َصٕؽ ثهغخ  االثُيٍ

 :39أ.د/ ٔنيذ انجسيزٖ         

 نغّ فبرطيّ  

 د/ يظؼٕد زظٍ 

539 

   

        انثالثبء

 خظ ػزثٗ ٔيظكٕكبد + اػًبل انظُّ  األرثؼبء
 د/ ايبد ػًض 

39: 

 ػًبرح اطالييّ 
 د/ روضخ اىجحيري 

:95 

    

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 ىزعييٌ واىطالةشئىُ ا  

 اثبر اسالًٍقسٌ :                                                                                                                                                       اىثبىثه اىفرقخ :  

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 جٕعأيبو األط

        انظجذ

        األزذ

 نغخ فبرطيّ االثُيٍ

 د/ صبنر يسًذ 

:39 

 عَبرح اسالٍيه + فِ عثَبًّ وصفىي  
 د/ ٔنيذ انجسيزٖ  . أ

 :39 . ة

   

        انثالثبء

 اػًبل انظُّ    األرثؼبء

 د/ ايبد ػًض

39: 

 ؽ اثزيّ رطى يؼًبرٖ + َصٕ

 د/ رٔضّ انجسيزٖ 

:95 

  

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مييخ اآلداة                                         خبٍعخ مفر اىشيخ                                                                                                              

 الةشئىُ اىزعييٌ واىط  

 اثبر اسالًٍ قسٌ :                                                                                                                                                         اىراثعه اىفرقخ :

 

 ً 0202/0200 اىثبّيخذوه ٍحبضراد اىفصو اىذراسي 

 6-5 5-3:9: 3:9:- 3 3- 133:9 133:9 – 11 11-03:9 03:9-8 أيبو األطجٕع

        انظجذ

        األزذ

 نغخ فبرطيّ  االثُيٍ

 د/ ػثًبٌ يُٓٗ 

010 

 رطى يؼًبرٖ + َصٕؽ اثزيّ ثهغخ   

 :39د/  ٔنيذ انجسيزٖ أ.

 

 

        انثالثبء

 خظ ػزثٗ ٔيظكٕكبد + اػًبل انظُّ األرثؼبء

 95:أ.د/ رأفذ انُجزأٖ  
 فٍ انًزبزف ٔانسفبئز 

 د/ ايبد ػًض

39: 

   

        انخًيض

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًجاؿعةًؽػرًاؾشقخً

 ذكونًاؾمعؾقمًواؾطالبً

 ًؿؽملات:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾػرؼةً:ًاألوىل

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

       االثـني

       اؾنالثاء

ًاؾـشرًاحلدقثًوؿؤدياته   األربعاء

ًد/ًـصارًرؿضان

522 

ًؾغةًاٌؾقزقه

ً+ًد/ًوػاءًامحدًًاؾـهارًإدالمد/ً

522 

ًحادبًاىل

522 

 

ًادلؽملاتًيفًاإلحصاء اخلؿقس

ًد/ًعؿادًزقدان

522 

     

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًجاؿعةًؽػرًاؾشقخً

 معؾقمًواؾطالبًذكونًاؾ

 ًؿؽملات:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾناـقهاؾػرؼةً:ًا

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

       االثـني

       اؾنالثاء

ًفاؾمصـق األربعاء

ًد/ًـصارًرؿضانً

522 

ًحادبًاىل

ًد/ًحمؿدًاؾيعدـىً

523ً 

ًاؾػفردهًاؾوصػقه

ًد/ًعؿادًزقدانً

606 

ًبـاءًوتـؿقةًاجملؿوعاتً

ًد/ًعؿادًزقدانً

606 

ًؾغةًاٌؾقزقهً

606ًًد/ًادالمًاؾـهار

ًؾغهًػرـيقه

 605د/ًحمؿدًوفقدى

 

       اخلؿقس

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًجاؿعةًؽػرًاؾشقخً

 ذكونًاؾمعؾقمًواؾطالبً

 ًؿؽملات:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾناؾنهاؾػرؼةً:ً

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

       االثـني

       اؾنالثاء

ًـصوصًؿمىصصهًباالٌؾقزقه األربعاء

ًد/ًعؿادًزقدان

605 

ًادلوادًاؾيؿعقةًواؾلصرقه

ًد/ًعؿادًزقدان

605 

ًاؾمؽشقفًواالدمىالصً

ًد/ًحمؿدًاؾيعدـىً

523 

   

  اخلؿقس
ًادارةًادلؽملات

ًد/ًـصارًرؿضان

606 

ًؿصادرًاؾرتاث

ًد/ًـصارًرؿضان

606 

   

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًجاؿعةًؽػرًاؾشقخً

 ونًاؾمعؾقمًواؾطالبًذك

 ً:ًؿؽملاتًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾرابعةاؾػرؼةً:

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

       االثـني

       اؾنالثاء

ًصادرًادلرجعقةادل األربعاء

ًد/ًحمؿدًاؾيعدـى

523 

ًادلىطوراتًاؾعربقه

ًد/ًـصارًرؿضان

522 

ًاؾمدرقبًاؾعؿؾىًػىًادلؽملاتً 

ًد/ًحمؿدًاؾيعدـىً

523 

  

ًاؾوثائقًاالدارقه اخلؿقس

ًد/ًجمدىًًجرجسً

605 

ًـصوصًؿمىصصهًباالٌؾقزقه

ًد/ًعؿادًزقدانً

522 

    

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 دابًؽؾقةًاآلًًًًًًًًًًًًًًًؿعةًؽػرًاؾشقخًجا

 ذكونًاؾمعؾقمًواؾطالبً

 جغراػقاً:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾػرؼةً:ًاألوىل

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

ًجغراػقةًاؾورنًاؾعربى االثـني

ًقدةًدقابد/ًدع

305 

ًحادبًاؾىػىًاجلغراػقاً

ًد/ًحمؿدًاؾشـاوى

305 

ًجغراػقاًعؿؾقةًوخرائط

ًد/ًـوراًرجب

305 

   

ًاؾؽشوفًاجلغراػقةً اؾنالثاء

ًد/ًوائلًؿصطػىً

305 

ًتارقخًؿصرًحمىًاؾػمحًاالدالؿى

ًأ.د/ًؿاجدةً+ًد/ًؽرميه

305ً

 

ًادسًاجلغراػقاًاؾلشرقهً

ًد/ًامحدًابةًزقدً

305 

ًاؾطلقعقهًادياًاجلغراػقا

ًد/ًعلدًاهللًعالم .ًأ

 305 .ًب

  

       األربعاء

       اخلؿقس

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًجاؿعةًؽػرًاؾشقخً

 ذكونًاؾمعؾقمًواؾطالبً

 ًجغراػقاًعام:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾناؾنهاؾػرؼةً:ً

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

ًادلياحهًادليموقه االثـني

ًأد/ًعلدًاحلؿقدًاؾصلاغ

302 

 
ًجغراػقةًؿـاخقه

ًد/ًزقـفمًجمدأ.

603 

ًجغراػقةًاؾيؽان

ًد/ًدعاءًعوض

302 

ًاداؾقبًؽؿقهً

ًأ.د/ًعلدًاحلؿقدًاؾصلاغ

604ً

 

 

ًقاًجغراػقةًاد اؾنالثاء

ًد/ًدعاءًعوض

301 

ًاجلقوؿورػوؾوجقا

ًد/ًعلدًاهللًعالمأ.

301 

ًتارقخًادالؿىًودقطً

ًد/ًقادرًعلدًاؾوفابأ.

302 

   

       األربعاء

       اخلؿقس

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًجاؿعةًؽػرًاؾشقخً

 ذكونًاؾمعؾقمًواؾطالبً

 ًغراػقاًعامًج:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾرابعهاؾػرؼةً:ً

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

ًادمشعارًعنًبعدً االثـني

ًد/ًقـفمًجمدأ.

603 

ًجغراػقةًؿصرًاؾلشرقهً

ًد/ًدعقدةًدقاب

603 

ًؿوضوعًخاصً

ًد/ًدعاءًعوض

302 

   

ًجغراػقاًدقادقهً اؾنالثاء

ًد/*ًعؾىًقوـس

604 

ًاؾمىطقطًاالؼؾقؿىً

ًد/ًامحدًابوًزقدًأ.

604 

 
ًاؾلوثًادلقداـىً

ًد/ًدعقدةًدقابً

411 

ًجغراػقةًاؾعاملًاجلدقدً

ًد/ًـوراًرجب

411 

 

       األربعاء

       اخلؿقس

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًاؿعةًؽػرًاؾشقخًج

 واؾطالبًًذكونًاؾمعؾقم

 ًجغراػقاًؿياحه:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾناؾنهًاؾػرؼةً:ً

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

ًخرائطًاؾقهً االثـني

ًد/ًـوراًرجبً

301 

ًقوؾوجقهًخرائطًج

ًد/ًعلدًاهللًعالمأ.

301 

ًتدرقبًعؿؾىًؿياحىً

ًد/ًوائلًؿصطػى

301 

ًؿياحهًتاؽقوًؿرتقهً

ًد/ًحيامًاؾدقنًػوزىًأ.

301 

  

ًخرائطًاؾطؼسًوادلـاخً اؾنالثاء

ًد/ًزقـفمًجمدًأ.

603 

ًؿؼدؿهًػىًـظمًادلعؾوؿاتً

ًأ.د/ًزقـفمًجمد+ًد/ًوائلًؿصطػىً

410ً

 

ًجغراػقاًاؼمصادقةً

ًاوىًد/ًحمؿدًاؾشـ

410 

ًخرائطًرلوًغراػقةً

ًد/ًعلدًاحلؿقدًاؾصلاغأ.

410 

  

       األربعاء

       اخلؿقس

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًاؿعةًؽػرًاؾشقخًج

 ذكونًاؾمعؾقمًواؾطالبً

 ًجغراػقاًؿياحه:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًرابعهاؾػرؼةً:ًاؾ

2022/2021ًؾعامًؾالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

ًادمشعارًعنًبعدً االثـني

ًد/ًزقـفمًجمدأ.

603 

ًجغراػقةًؿصرًاؾلشرقهً

ًد/ًدعقدةًدقابً

603 

ًخرائطًحبرقة

ًأ.د/ًعلدًاحلؿقدًاؾصلاغ

411 

ًؿشروعًتطلقؼىً

ًد/ًعؾىًقوـسً

411 

  

ًجغراػقاًدقادقهً اؾنالثاء

ًد/ًعؾىًقوـس

604 

ًاؾمىطيًاالؼؾقؿىً

ًد/ًامحدًابوًزقدًأ.

604 

ًؿوضوعًخاصً

ًد/ًوائلًؿصطػى

301ً 

ًؿياحهًجقودودقه

ًد/ًحيامًاؾدقنًػوزىأ.

301 

  

       األربعاء

       اخلؿقس

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًجاؿعةًؽػرًاؾشقخً

 ذكونًاؾمعؾقمًواؾطالبً

 ؿياحه:ًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾػرؼةً:ًاألوىل

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

ًجغراػقاًبشرقهً االثـني

ًأ.د/ًامحدًابوًزقد

604 

ًخرائطًاؾطؼسًوادلـاخ

ً.د/ًزقـفمًجمدأ

604 

ًجغراػقةًاؾورنًاؾعربىً

ًأ.د/ًعلدًاهللًعالمً

604 

ًؿلادىءًاخلرائطً

ًأ.د/ًعلدًاحلؿقدًاؾصلاغ

604 

  

ًؾغةًاٌؾقزقهً اؾنالثاء

ًد/ًامحدًؿادحً

411 

ًادارةًادلؤدياتً

ًد/ًدعاءًعوض

411 

ًصورًجوقهً

ًأ.د/ًعلدًاحلؿقدًاؾصلاغ

604 

   

       األربعاء

       اخلؿقس

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًجاؿعةًؽػرًاؾشقخً

 ذكونًاؾمعؾقمًواؾطالبً

 ًؿياحه:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾناـقهاؾػرؼةً:ً

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

ًررقًمتنقلًؽاتوجراػىً االثـني

ًد/ًوائلًؿصطػىً

311 

ًادمشعارًعنًبعد

ًد/ًوائلًؿصطػى+أ.د/زقـفمًجمد

311 

ًجغراػقةًاؼمصادقهً

ًد/ًحمؿدًاؾشـاوى

311 

ًؿفاراتًاًؾمواصل

ًأ.د/ًػاتنًؼـصوة

311 

  

ًدرادةًؿقداـقه اؾنالثاء

ًد/ًدعقدةًدقاب

311 

ًاداؾقبًؽؿقهً

ًأ.د/ًعلدًاحلؿقدًاؾصلاغ

311 

ًجغراػقةًاؾيؽان

ًد/ًدعاءًعوض

ً311ً

 

ًجغراػقةًاؾـؼلًواالتصاالت

ًد/ًحمؿدًاؾشـاوى

311 

  

       األربعاء

       اخلؿقس

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًجاؿعةًؽػرًاؾشقخً

 ذكونًاؾمعؾقمًواؾطالبً

 ًؿياحه:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾناؾنهًاؾػرؼةً:

2022/2021ًؾؾعامًالثاني لًاؾدراديًجدولًحماضراتًاؾػصً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

ًؿياؼطًاخلرائطً االثـني

ًد/ًعؾىًقوـسً

410ً

 

ًؿياحهًتاؽقوًؿرتقه

ًأ.د/ًحيامًاؾدقنًػوزى+أ

ً.د/ًعلدًاحلؿقدًاؾصلاغ

410 

ًجغراػقةًاؾيقاحه

ًد/ًدعقدًدقاب

410 

ًجغراػقةًاؾعؿرانً

ًأ.د/ًامحدًابوًزقدً

410 

  

ًعؾمًاجلودة اؾنالثاء

ًأ.د/ًقادرًعلدًاؾوفابً

ًد/ًاداؿهًوػاً

410 

ًجغراػقةًاؾلقكهً

ًأ.د/ًزقـفمًجمدً

603 

ًخرائطًجوؾوجقهً

ًأ.د/ًعلدًاهللًعالمً

603 

ًتـؿقهًبشرقهً

ًد/ًـوراًرجب

603 

  

       األربعاء

       اخلؿقس

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 ؽؾقةًاآلدابًًًًًًًًًًًًًًًًاؾشقخًجاؿعةًؽػرً

 ذكونًاؾمعؾقمًواؾطالبً

 ًؿياحه:ًًؼيمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاؾرابعهًاؾػرؼةً:

2022/2021ًؾؾعامًالثاني جدولًحماضراتًاؾػصلًاؾدراديًً

ًاؾياعة

 

0:30-ً10 10ً-11:30 11:30-1 1-ً2:30 2:30-4ًً4ً–ً5:30 

       اؾيلت

       األحد

ًجغراػقةًاؾعاملًاجلدقد االثـني

ًد/ًدعاءًعوض

411 

ًادمشعارًعنًبعدً

ًد/ًعؾىًقوـس

410 

 
ًؿـافجًاؾلوثًاجلغراػىً

ًد/ًعلدًاهللًعالمأ.

603 

ًتصؿقمًوتـػقذًخرائطً

ًد/ًحمؿدًاؾشـاوىً

ًأ.د/ًامحدًابوًزقدً

603 

 

   اؾنالثاء
ًجغراػقةًحوضًاؾـقل

ًد/ًدعقدةًدقابً

604 

ًؿشروعًخترجً

ًد/وائلًؿصطػىً

604 

تطلقؼاتًػىًـظمً

ًادلعؾوؿاتً

ًد/ًعؾىًقوـس

 604د/ًـوراًرجبً

 

       األربعاء

       اخلؿقس

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كؾقةّاآلدابّّّّّّّّّّّّّّّّكػرّالشقخّّجامعةّ

 ذىونّالًعؾقمّوالطالبّ

 إعالم:ّّقِمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالػرقةّ:ّاألوىل

2022/2021ّلؾعامّالثاني جدولّحماضراتّالػصلّالدراديّّ

 

ّالِاعة

 

9-ّّ10:30 10:30ّ-12 12ّ–ّ1:30 1:30-3 3-ّ4:30ّ4:30-6 

       الِيت

       األحد

       االثـني

       الٌالثاء

ّتاروخّحدوثّومعاصر األربعاء

ّد/ّالشقؿاءّبدوى

521 

ّفؽرّانِانى

ّد/ّهالهّحمٍوب

521 

ّترمجهّاعالمقه

ّد/ّرماحّ+د/ّدامىّحـػى

521 

ّجغرافقةّدقادقه

ّد/ّعؾىّوونس

521 

  

ّميادىءّاقًصاد اخلؿقس

ّ/ّحمؿدّابوّالعالد

521 

ّاخلربّومصادرة

ّد/ّمسريةّمودى

521 

ّالؾغهّالعربقهّ

ّد/ّّحمؿدّالعؿرودىأ.

521 

   

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كؾقةّاآلدابّّّّّّّّّّّّّّّّكػرّالشقخّّجامعةّ

 ذىونّالًعؾقمّوالطالبّ

 إعالم:ّّقِمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالٌانقةّالػرقةّ:

2022/2021ّلؾعامّالثاني جدولّحماضراتّالػصلّالدراديّّ

 

ّالِاعة

 

9-ّّ10:30 10:30ّ-12 12ّ–ّ1:30 1:30-3 3-ّ4:30ّ4:30-6 

       الِيت

       األحد

       االثـني

       الٌالثاء

ّقانونّدوىلّ+ّاعالمّوتـؿقه األربعاء

 603د/ّحمؿدّاحلػـاوىّ

ّترمجهّاعالمقهّ

ّاميانّحؾؿىّ+ّد/ّعيريّالرفاعىّّد/

603 

   

ّتشروعاتىّاعالمقه اخلؿقس

ّد/روفامّدرووشّ

603 

ّتوثققّاعالمىّ

ّد/ّحمؿدّابوّالعال

603 

ّقاعةّحبثّ

ّد/ّادامةّعيدّاحلؿقدّ

603 

   

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كؾقةّاآلدابّّّّّّّّّّّّّّّّكػرّالشقخّّجامعة

 ذىونّالًعؾقمّوالطالبّ

 )ّصَافه(إعالم:ّّقِمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالٌالٌةالػرقةّ:ّ

2022/2021ّلؾعامّالثاني جدولّحماضراتّالػصلّالدراديّّ

 

ّالِاعة

 

9-ّّ10:30 10:30ّ-12 12ّ–ّ1:30 1:30-3 3-ّ4:30ّ4:30-6 

       الِيت

       األحد

       االثـني

       الٌالثاء

ّاخراجّاجلرودةّ بعاءاألر

ّد/ّروفامّدرووش

520 

ّتؽـولوجقاّالطياعهّ

ّد/ّحمؿدّابوّالعال

520 

ّنصوصّاعالمقهّ

ّد/ّحمؿدّابوّالعالّ

311 

   

  اخلؿقس
ّادارةّمؤدِاتّّصَػقةّ

ّد/ّرماحّوونسّ

311 

ّمـاهجّحبثّ

ّد/ّمسريةّمودىّ

311 

ّتصوورّصَػىّ

ّد/ّمسريةّمودىّ

519 

  

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كؾقةّاآلدابّّّّّّّّّّّّّّّّكػرّالشقخّّجامعة

 ذىونّالًعؾقمّوالطالبّ

 )صَافه(إعالم:ّّقِمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالرابعةّالػرقةّ:ّ

2022/2021ّلؾعامّالثاني جدولّحماضراتّالػصلّالدراديّّ

 

ّالِاعة

 

9-ّّ10:30 10:30ّ-12 12ّ–ّ1:30 1:30-3 3-ّ4:30ّ4:30-6 

       الِيت

       األحد

       االثـني

       الٌالثاء

ّترمجهّاعالمقهّ األربعاء

ّد/ّرماحّوونس+د/ّعيريّالرفاعى

311 

ّالصَافهّواجملًؿعّ+ّتدروياتّصَػقةّ

ّد/ّمسريةّمودىّ

520 

   

  اخلؿقس
ّالصٍافهّالعربقهّوالدولقهّ

ّد/ّحمؿدّاحلػـاوى

516 

ّالصَافهّاالقؾقؿقه

ّد/ّروفامّدرووشّ

520 

ّاالعالمّالصَػىّ

ّد/ّادامىّعيدّاحلؿقدّ

603 

  

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كؾقةّاآلدابّّّّّّّّّّّّّّّّكػرّالشقخّّجامعة

 ذىونّالًعؾقمّوالطالبّ

 )ّإذاعهّ(إعالم:ّّقِمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالٌالٌهالػرقةّ:ّ

2022/2021ّلؾعامّالثاني ضراتّالػصلّالدراديّجدولّحماّ

 

ّالِاعة

 

9-ّّ10:30 10:30ّ-12 12ّ–ّ1:30 1:30-3 3-ّ4:30ّ4:30-6 

       الِيت

       األحد

       االثـني

       الٌالثاء

ّالؽًابهّلؾرادووّوالًؾقػزوون+ّتدروياتّاذاعقه األربعاء

 516د/ّاميانّحؾؿىّّ

ّمقهصوصّاعالمقهّ+ّترمجهّاعالن

 311د/ّحمؿدّابوّالعالّّّّّّّّّّّّّ

  

ّتؼدومّالربامجّ اخلؿقس

ّد/ّحمؿدّاحلػـاوى

516 

ّادارةّمؤدِاتّاعالمقهّ

ّد/ّرماحّوونسّ

311 

ّمـاهجّحبثّاعالمى

ّد/ّمسريةّمودىّ

311 

   

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كؾقةّاآلدابّّّّّّّّّّّّّّّّكػرّالشقخّّجامعة

 ذىونّالًعؾقمّوالطالبّ

 )ّإذاعهّ(إعالم:ّّقِمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالرابعةالػرقةّ:ّ

2022/2021ّلؾعامّالثاني جدولّحماضراتّالػصلّالدراديّّ

 

ّالِاعة

 

9-ّّ10:30 10:30ّ-12 12ّ–ّ1:30 1:30-3 3-ّ4:30ّ4:30-6 

       الِيت

       األحد

       االثـني

       الٌالثاء

ّترمجهّاعالمقه األربعاء

ّد/ّرماحّوونسّ+د/ّعيريّالرفاعى

311 

ّاخراجّاذاعىّ

ّد/ّرماحّوونسّ

311 

 
ّمشروعّالًُرج

ّد/ّاميانّحؾؿىّ

516 

  

ّنصوصّاعالمقه اخلؿقس

ّد/ّاميانّحؾؿىّ

311 

ّموضوعّخاصّ

ّد/ّروفامّّدرووش

401 

ّتدروياتّّعؿؾقه

ّد/ّحمؿدّاحلػـاوى

516 

ّاالعالنّفىّاالذاعهّ

ّد/ّادامهّعيدّاحلؿقدّ

603 

  

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كؾقةّاآلدابّّّّّّّّّّّّّّّّكػرّالشقخّّجامعة

 ذىونّالًعؾقمّوالطالبّ

 )ّعالقاتّ(إعالم:ّّقِمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالٌالٌهالػرقةّ:

2022/2021ّلؾعامّالثاني جدولّحماضراتّالػصلّالدراديّّ

 

ّالِاعة

 

9-ّّ10:30 10:30ّ-12 12ّ–ّ1:30 1:30-3 3-ّ4:30ّ4:30-6 

       الِيت

       األحد

       االثـني

       الٌالثاء

  األربعاء
ّتدروياتّعؿؾقهّ

ّد/ّروفامّدرووش

401 

ّنصوصّاعالمقهّ+ّترمجهّاعالمقهّ

ّد/ّحمؿدّابوّالعالّ

311 

  

ّفنّالدعاوه اخلؿقس

ّد/ّرماحّوونس

520 

ّادارةّمؤدِاتّ

ّد/ّرماحّوونسّ

311 

ّمـاهجّحبثّاعالمىّ

ّد/ّمسريةّمودىّ

311 

ّالعؾومّالِؾوكقهّ

ّد/ّحمؿدّاحلػـاوىّ

 516د/ّدامقهّّ

  

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Highlight

Highlight

Free Hand

Free Hand

Free Hand

FreeText
د سامية كيلانى



 كؾقةّاآلدابّّّّّّّّّّّّّّّّكػرّالشقخّّجامعةّ

 ذىونّالًعؾقمّوالطالبّ

 )ّعالقاتّ(إعالم:ّّقِمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالرابعهالػرقةّ:ّ

2022/2021ّلؾعامّالثاني جدولّحماضراتّالػصلّالدراديّّ

 

ّالِاعة

 

9-ّّ10:30 10:30ّ-12 12ّ–ّ1:30 1:30-3 3-ّ4:30ّ4:30-6 

       الِيت

       األحد

       االثـني

       الٌالثاء

ّترمجةّالعالمقه األربعاء

ّ+ّد/ّعيريّالرفاعىد/ّرماحّوونس

311 

ّالعالقاتّالعامهّواجملًؿع+ّانًاجّاعالمىّ

ّد/ّادامهّعيدّاحلؿقدّ

519 

   

ّنصوصّاعالمقهّ اخلؿقس

ّد/ّاميانّحؾؿىّ

311 

ّدراداتّعؿؾقهّ

ّد/ّروفامّدرووش

401 

ّفنّادلعامؾهّوادلرادمّ

ّد/ّحمؿدّابوّّالعال

516 

   

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 


