
 شئىٌ انطالة

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

 نالئحخ انسبعبد انًعزًذح )انزعهُى انهجٍُ(
 

 اليوم    

 

 التوقيت
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  انراثعانفصم انذراسٍ  جذول يحبضــــراد

 اِثبر اإلساليُخقسى:                 نالئحخ انسبعبد انًعزًذح )انزعهُى انهجٍُ(
 

91010111112121

 

 األحـــــــد
 حضىر ثبنكهُخ

 

 االثنيــــن

 يُصخ انكزروَُخ 

 الثالثـــــاء

 حضىر ثبنكهُخ

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 األربعـــــاء

 يُصخ انكزروَُخ 

1 

  

  

 

 

 

  
 

 



 شئىٌ انطالة
 

 

 و 2020/2021( نهعبو انجبيعٍ شزىٌفصم  ) انسبدسجذول يحبضــــراد انفصم انذراسٍ 

 ُخاِثبر اإلساليقسى:                 نالئحخ انسبعبد انًعزًذح )انزعهُى انهجٍُ(
         

 

 انُىو    

 التوقيت
9 – 10  10 – 11  11 – 12  12- 1  

 األحـــــــذ

 حضىر ثبنكهُخ

 

 االثُُــــٍ

 انًُصخ انكزروَُخ

 

 انثالثـــــبء

 حضىر ثبنكهُخ

 

 ـــــاءاألربعـ

 يُصخ انكزروَُخ 

  

 

 



 شئىٌ انطالة

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

 قسى: اِثبر اإلساليُخ                نالئحخ انسبعبد انًعزًذح )انزعهُى انهجٍُ(
         

 

91010111112121

 األحـــــــد

 حضىر ثبنكهُخ

 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 االثنيــــن

 يُصخ انكزروَُخ

  

11 

 

 

 

 

 

 

 الثالثـــــاء

 حضىر ثبنكهُخ

 

 

 

 

 

 

 

 األربعــــــاء

 يُصخ انكزروَُخ 

 

 

 

 

 

 

 


