
 شئىٌ انطالة

 و 2020/2021( نهعبو انجبيعٍ شزىٌجذول يحبضــــراد انفصم انذراسٍ انثبًَ )فصم 

 نالئحخ انسبعبد انًعزًذح )انزعهُى انهجٍُ(
 

 اليوم    

 

 التوقيث
9 – 10  10 – 11 

11-12 

12-1 

2-3 

 

 انسجــــذ

     

  

 األحـــــــذ

 حضىر ثبنكهُخ

 

 ربرَخ يصر اإلساليُخ

أ.د/  أ.د/ عبطف عجذ انذاَى+

 أحًذ أيٍُ

سبعبد  3أ/ عجذاهلل انسُذ )

رذرَت يُذاٍَ =  4َظرٌ + 

 سبعبد(4

 ربرَخ انفٍ

 أ.و. د/ ونُذ عهٍ +

 أ.و. د/ يحًذ عجذانىدود

 + أ/ صبنح سُذ

 أ.د/ أًٍَ وزَرٌ + د/ احًذ يشحىد

 يعذَُبد وصخىر

 أ.د./ جًبل يحجىة

أ.د./يحًذ كًبل+ أ. يشُرح+أ./عجذ 

 انًُعى

 

 اِثبر انُىَبَُخ انرويبَُخ يذخم إنٍ عهى

 أ.د.يُبل أثى انقبسى

 ربرَخ يصر انقذَى

د/انهبو حسٍُ+ د/ 

 يروي سُذ

 

 األثُُــــٍ

 انًُصخ األنكزروَُخ

 

 ربرَخ يصر اإلساليُخ

أ.د/ عبطف عجذ انذاَى+ أ.د/ 

 أحًذ أيٍُ

 يعذَُبد وصخىر

 أ.د./ جًبل يحجىة

 أ.د./يحًذ كًبل

 

 ربرَخ انفٍ

 أ.و. د/ ونُذ عهٍ

 + أ.و. د/ يحًذ عجذانىدود

 أ.د/ أًٍَ وزَرٌ + د/ احًذ يشحىد

 يذخم إنٍ عهى اِثبر انُىَبَُخ انرويبَُخ

 أ.د.يُبل أثى انقبسى

 ربرَخ يصر انقذَى

د/انهبو حسٍُ+ د/ 

 يروي سُذ

 انثالثـــــبء

 حضىر ثبنكهُخ

 

 آثبر إساليُخ

أ.د./ أ.د/ إثراهُى صجحٍ  +

أ/ ريضبٌ  أيٍُ انرشُذٌ+

 د صىفٍيحًى

 يقرر أخزُبري

 أَثرثىنىجُب

 أ.د./ شعجبٌ األيُر+د./يحًذ عجذ انراضً

 انًخبطر انجُئُخ

 أ.د./ شحبرخ أحًذ

 أ.د./يحًذ يعزًذ

 اثبر يصرَخ  قذًَخ

 أ.د/ َبجح عًر + د/ يحًذ انسُذ

  

 األرثعـــــبء

 انًُصخ األنكزروَُخ

 

 آثبر إساليُخ

+أ.د./  أ.د/ إثراهُى صجحٍ

أ/ ريضبٌ أيٍُ انرشُذٌ+ 

 يحًىد صىفٍ

 :يقرر أخزُبري

 (أَثرثىنىجُب)

 أ.د./ شعجبٌ األيُر+د./يحًذ عجذ انراضً

 (انًخبطر انجُئُخ)

 أ.د./ شحبرخ أحًذ

 أ.د./يحًذ يعزًذ

 اثبر يصرَخ  قذًَخ

 أ.د/ َبجح عًر + د/ يحًذ انسُذ

  

 

 انخًُـــس

     

 

 

 

 

 

 



 شئىٌ انطالة

 و 2020/2021نهعبو انجبيعٍ  (شزىٌ)فصم  انراثعاسٍ انفصم انذر جذول يحبضــــراد

 ًصرَخاِثبر انقسى:                 نالئحخ انسبعبد انًعزًذح )انزعهُى انهجٍُ(
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 السبــــت
  

 
   

 

 

 
 

 

 األحـــــــد

 )حضىر ثبنكهُخ(

  

   
  

 
 

 
 

 االثنيــــن
 بد انكزروَُخ()يُص

   

 

   
 

 
 

 الثالثـــــاء

 )حضىر ثبنكهُخ( 

  

 

 

 
 

 
 

  
 

 األربعــــــاء
 )يُصبد انكزروَُخ( 

 
  

 
   

 
 

 اخلميـــس

 

        
 

 

( )فُىٌ 1انفٍ انًصري انقذَى )

 انذونزٍُ انقذًَخ وانىسطً(

 د/ يحًىد عىض+ أ.د/ أًٍَ وزَرٌ

 ربرَخ واثبر انىطٍ انعرثً انقذَى

 )َظرٌ( 

 د/حُبٌ رثُع+ د/ يروٌ سُذ

 رذرَجــــــــــــــــــــــــــــــــبد يُذاَُـــــــــــــــــــــــــخ
 

ربرَـــــــخ يصـــــــر انقذًَــــــــــــــخ 

(1) 

 د/انهبو حسٍُ + د/ يروي سُذ

( )قىاعذ 1نـــغخ قجــطـُخ)

 ورًرَُبد صعُذي(

 + د/ يحًذ َصبرد/ يخزبر يحًذ

 ( )َظرٌ(2نغــخ يصرَــخ قذًَــخ )

 د/ يخزبر يحًذ + د/ راَُب عجذ انعسَر

 

 
 ( )عًهً(1نغــــــخ قجطُـــــخ )

د/ يخزبر يحًذ +د/ يحًذ َصبر 

 +أ/ فبطًخ انسهراء

 

  

 

 

 عًهً(نغخ يصرَخ قذًَخ )

د/ يخزبر يحًذ+ د/ راَُب عجذ 

 انعسَس+ أ/سهًٍ عجذ انُجٍ

 (2)يقرر اخزُبرٌ 

 (1قراءاد أثرَخ ثهغخ أوروثُخ)

 د/ أحًذ يشحىد+د/يحًىد عىض

 لغــة هصــرية قديوــة

 د/ ابراهين عبدالستار

 (1)يقرر اخزُبرٌ 

  1نغخ فرَسُخ 

 د/شعجبٌ انسُذ +د/ انهبو حسٍُ

  

( )فُىٌ 1نفٍ انًصري انقذَى )ا

 انذونزٍُ انقذًَخ وانىسطً(

 د/ يحًىد عىض+ أ.د/ أًٍَ وزَرٌ

 

ربرَـــــــخ يصـــــــر انقذًَــــــــــــــخ 

(1) 

 د/انهبو حسٍُ + د/ يروي سُذ

 

 (2)يقرر اخزُبرٌ 

  (1قراءاد أثرَخ ثهغخ أوروثُخ)

 د/ أحًذ يشحىد+د/يحًىد عىض

( )قىاعذ 1نــــغخ قجــطـُخ)

 ورًرَُبد صعُذي(  

 د/ يحًذ َصبرد/ يخزبر يحًذ+ 

 

 ( )َظرٌ(2نغــخ يصرَــخ قذًَــخ )

 د/ يخزبر يحًذ +د/ راَُب عجذ انعسَر

 (1ر اخزُبرٌ )يقر

 يُصخ انكزروَُخ1نغخ فرَسُخ 
 د/ شعجبٌ انسُذ +د/ انهبو حسٍُ

 

 ربرَخ واثبر انىطٍ انعرثً انقذَى  )َظرٌ( 

 د/حُبٌ رثُع+ د/ يروٌ سُذ



 شئىٌ انطالة

 و 2020/2021( نهعبو انجبيعٍ د انفصم انذراسٍ انسبدش )فصم شزىٌجذول يحبضــــرا

 قسى: اِثبر انًصرَخ                    َظبو انزعهُى انهجٍُ( -بعبد انًعزًذح )الئحخ انس
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 السبــــت

 

    
 

    
 

 

 

 األحـــــــد

 )حضىر ثبنكهُخ(

  
 

 

 

 

  
  

  
 

 

 االثنيــــن
 )يُصبد انكزروَُخ(

  
 

 
 

 
  

 

 

 

  

  

 

 ثالثـــــاءال

 )حضىر ثبنكهُخ( 

 
 

 
 

  

 

  

 
 

 

 

 األربعــــــاء
 )يُصبد انكزروَُخ( 

 
 

  

 

 
 

  
 

  

 اخلميـــس
          

 

 

 ( )َظري(1انخط انهُراطُقٍ)

 / يحًذ َصبر+أد

 د/ يروح عىَس 

 

 ( َظرٌ 4نغخ يصرَخ قذًَخ )

 د/ راَُب عجذ انعسَس+

 أ.د/ اًٍَ وزَرٌ

 

 عًبرح انذونخ انحذَثخ 

 2اثبر يصرَخ

 د. يحًذ انسُذ+

 أ.د/  أًٍَ وزَرٌ 

 ــبد يُذاَُـــــــــــــــــــــــــخرذرَجــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (( )َظر3ٌانهغخ انقجطُخ )

 د/يحًذ  َصبر+ 

 د/يخزبر يحًذ

 

 (1) يقرر إخزُبري 

 حضبراد انسىداٌ انقذَى

 د/ حُبٌ رثُع+

 د/ يروي سُذ

 )عًهٍ(3طُخ انهغخ انقج

أد/ يحًذ َصبر+د/ يخزبر 

 +أ/ فبطًخ انسهراءيحًذ 

ربرَخ انفٍ فٍ ( 2) يقرر إخزُبري 

 انعصرٍَ انُىَبٍَ وانرويبٍَ

 د/ أحًذ يشحىد +

 د/ يحًذ انسُذ

 

 )عًهً(4نغخ يصرَخ قذًَخ 

 د/ راَُب عجذ انعسَس+

 أ.د/ اًٍَ وزَرٌ+ أ/سهًً

( 1انخط انهُراطُقٍ )

 +د/ يحًذ َصبر )عًهً(

 يروح عىَس+د/ 
 أ/ حسُبء عجذ انهطُف

 (  1عهى انًزبحف )

 ( سبعخ َظرٌ 1.5)

 د/ أحًذ يشحىد+

 د/ يحًذ َصبر 

 

 
 

 (سبعخ َظرٌ 1.5)عهى انحفبئـر

 أ.د/َبجح عًر + 

 أ.د/اًٍَ وزَرٌ

ساعة  5.1)علن الحفائـر

 أ.د/ناجح عور+(نظري
 أ.د/اًٍَ وزَرٌ

 

  

 ( 1عهى انًزبحف )

 (سبعخ َظرٌ 1.5)

 د/ أحًذ يشحىد+

 د/ يحًذ َصبر

 

 
 

 ( )َظرٌ(3انهغخ انقجطُخ )

 د/ يحًذ َصبر+

 د/يخزبر يحًذ

 

سبعخ  1.5)عهى انحفبئـر

 (َظرٌ

 ًر + أ.د/َبجح ع

 أ.د/اًٍَ وزَرٌ

 

 (1انخط انهُراطُقٍ)

 َظري()

 د/ يحًذ َصبر+

 د/ يروح عىَس

 2عًبرح انذونخ انحذَثخ اثبر يصرَخ

 د. يحًذ انسُذ+ 

 أ.د./ أًٍَ وزَرٌ

 

 ()عًهً(1انخط انهُراطُقٍ )

د/ يروح + د/ يحًذ َصبر

 +عىَس

 أ/ حسُبء عجذ انهطُف

 ( 4نغخ يصرَخ قذًَخ )

 د/ راَُب عجذ انعسَس+ 

 أ.د/ اًٍَ وزَرٌ

 

ربرَخ انفٍ فٍ ( 2) يقرر إخزُبري 

 انعصرٍَ انُىَبٍَ وانرويبٍَ

 أحًذ يشحىد + د/

 د/ يحًذ انسُذ

 

سبعخ  1.5)عهى انحفبئـر

+ .د/َبجح عًر َظرٌ

 أ.د/اًٍَ وزَرٌ

 

 )عًهٍ(3انهغخ انقجطُخ 

د/ يحًذ َصبر+د/ يخزبر يحًذ 

 +أ/ فبطًخ انسهراء

 (1) يقرر إخزُبري 

 -حضبراد انسىداٌ انقذَى

 د/يروي سُذ+د/ حُبٌ رثُع



 شئىٌ انطالة

 و 2020/2021( نهعبو انجبيعٍ د انفصم انذراسٍ انثبيٍ )فصم شزىٌجذول يحبضــــرا

 قسى: اِثبر انًصرَخ                    ُى انهجٍُ(َظبو انزعه -)الئحخ انسبعبد انًعزًذح 
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 السبــــت
    

 
  

 
   

 األحـــــــد

 )حضىر ثبنكهُخ(

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

 االثنيــــن
 )يُصبد انكزروَُخ(

    
 

 
 

    

 الثالثـــــاء

 )حضىر ثبنكهُخ( 

\ 

  
 

  

 

 

 
 

  
 

 

 األربعــــــاء
 )يُصبد انكزروَُخ(

  
 

 
 

 
 

 
   

 اخلميـــس

 

          
 

 

 

 

 

 

 رذرَجــــــــــــــــــــــــــــــــبد يُذاَُـــــــــــــــــــــــــخ
 

 2عهى انحفبئر 
 ( َظريسبعخ وَصف)

 أ.د. َبجح عًر

 أ.د/اًٍَ وزَرٌ

 

 

 

 انزسجُم األثري)عًهٍ(
نسُىسً + د/ د/ أشرف ا

 راَُب + أ./ َجىٌ إثراهُى

 (2َصـــىص هُراطُقُــخ)
 ) َظرٌ(

 د/ يحًذ َصبر+ 

 د/ يروح عىَس

 

 

 ( 6نغخ يصرَخ قذًَخ )
 َظرٌ

 د/ يحًذ انسُذ

 أ.د/ اًٍَ وزَرٌ

 (2عهى انًزبحف )
 () َظرٌ(سبعخ وَصف)

 د/ يحًذ َصبر+

 د/ أحًذ يشحىد

 

 

 

 

 

 د/أحود هشحوت

 

 

 

 

 

 (1)يقرر اخزُبرٌ
 ردٌعهى انج

 د/راَُب عجذانعسَس

 د/ يحًذ انسُذ

 

 () َظرٌ(3فُىٌ يصرَخ قذًَخ )
فُىٌ عصر االَزقبل انثبنث وانعصر 

د/ حُبٌ ( سبعخ وَصفانًزبخر )

 ىد عىصيحًذ رثُع + د/ يحً

 ض

 
 أ/سلمى

 

 (2)يقرر اخزُبرٌ
انًىروثبد يٍ انحضبرح انًصرَخ 

 انقذًَخ د. راَُب عجذ انعسَس +

 د/ يخزبر يحًذ

 

 انزسجُم األثري
 )َظرٌ(

 د/ أشرف انسُىسً

 د/ راَُب عجذانعسَس

 

 يُزذة

 

 انخط انذًَىطُقٍ )َظرٌ(
 د/يحًذ َصبر+

 د/ يخزبر يحًذ

 ( عًه6ٍنغخ يصرَخ قذًَخ )
 د/ يحًذ انسُذ + 

 أ.د/ اًٍَ وزَرٌ+ ا/سهًٍ

 
 

 انخط انذًَىطُقٍ )عًهٍ(
 د/ يحًذ َصبر + 

 د/ يخزبر يحًذ+ أ/ حسُبء

 

  

 (2عهى انًزبحف )
 ) َظرٌ( (سبعخ وَصف)

 د/ يحًذ َصبر+ د/ أحًذ يشحىد

 

 

 

 

 

 د/أحود هشحوت

 

 

 

 

 انخط انذًَىطُقٍ )َظرٌ(
 د/يحًذ َصبر+ 

 د/ يخزبر يحًذ

 (2َصـــىص هُراطُقُــخ)
 ) َظرٌ( د/ يحًذ َصبر+

 د/ يروح عىَس

 

 () َظرٌ(3فُىٌ يصرَخ قذًَخ )
فُىٌ عصر االَزقبل انثبنث وانعصر 

د/ حُبٌ يحًذ ( سبعخ وَصفانًزبخر )

 /سلمىأرثُع + د/ يحًىد عىض + 

 

 انزسجُم األثري
 )َظرٌ(

 رف انسُىسًد/ أش

 د/ راَُب عجذانعسَس

( 6نغخ يصرَخ قذًَخ )

 َظرٌ
 د/ يحًذ انسُذ

 أ.د/ اًٍَ وزَرٌ

 (2)يقرر اخزُبرٌ
انًىروثبد يٍ انحضبرح 

انًصرَخ انقذًَخ د. راَُب عجذ 

 انعسَس + د/ يخزبر يحًذ

 

 (1)يقرر اخزُبرٌ
 عهى انجردٌ

 د/راَُب عجذانعسَس

 د/ يحًذ انسُذ

 2عهى انحفبئر 
 ( َظريخ وَصفسبع)

 أ.د. َبجح عًر

 أ.د/اًٍَ وزَرٌ

 

 

 


