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  الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصمانهغة انعربٍة  شعبة 

   األونً :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

 ِعضً إٌٝ األظة اٌؼؽثٟ اٌكجذ

 ا٢ظاة( ظ/ فبطّخ ِسّع ػٍٟ )ثى١ٍخ

 ٔسٛ 

 ظ/ أزّع اثٛ ػ١ّؽح )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

 طؽف   

 ظ/ أوؽَ ػمبة )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ظؼاقبد لؽأ١ٔخ رد٠ٛع ٚرفك١ؽ 

  (1ظ/ ػجعهللا اثٛ اٌكؼٛظ )ِؼًّ رعؼ٠ف ِظغؽ

 ػٍُ اٌٍغخ 

 11ظ/ أزّع ِفؽذ ق

    االث١ٕٓ

 
 يقرر ثقافً اخحٍاري

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ ا.ظ/ آِبي

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

 8ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع َ

 * اٌزفى١ؽ اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ

 5أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َ

 * رؽث١خ طس١خ

 3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

  

 

 

 

 اٌّىزجخ اٌؼؽث١خ    اٌثالثبء

 13ظ/ اثزٙبي ٔظ١ؽ ٔظ١ؽ ق

 االٔد١ٍؿ٠خاٌٍغٗ  

  9ظ/ ٕ٘بء ػبطف ق

 

 

 األؼثؼبء

 )أوبظ٠ّٟ(

 اٌّىزجخ اٌؼؽث١خ 

 أ.ظ/ ِسّع ػ١ع قؼ١ع )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

      

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ  اٌط١ّف

 ظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛف+ظ/ ف١ف١بْ فزسٟأ. 

 (1ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ )َ+

ِعضً إٌٝ األظة 

 اٌؼؽثٟ

ظ/ِٕٝ زكٓ ؼخت 

 19ق

 

 ٔسٛ ػٍّٟ  

ظ/ ػؿد اٌدؽ٠زٍٟ 

َ1 

 األظة اٌؼؽثِٟعضً إٌٝ 

ظ/ِٕٝ زكٓ ؼخت 

 19ق
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصمانهغة انعربٍة  شعبة
 

  انثانٍة :انفرقة

 
 9-8 انحوقٍث

  

9-11 11-11 11-11 11-1 1-1 1-3 3-4 

 انٍوو

         اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ    

 )ػٍّٟ(

 ٔسٛ

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة(ظ/ أزّع اثٛ ػ١ّؽح 

 ػٍَٛ اٌمؽآْ 

 ظ/ ػجعهللا اثٛ اٌكؼٛظ

 (1)ِؼًّ اٌزعؼ٠ف اٌّظغؽ

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ االث١ٕٓ

 1أ.ظ/ ٕ٘بء ػؿد )َ(

 ِٕب٘ح

 (9ظ/ أ١ِؽ طالذ ق١ع اٌٙٛاؼٞ )ق

 أظة خبٍٟ٘ 

 ظ/ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

 ػٍُ اٌج١بْ

 13ظ/ إ٠ٙبة ِسّع ق١ع ق

 ِٙبؼاد ٌغ٠ٛخ   اٌثالثبء

 ظ/ أزّع اثٛ ػ١ّؽح )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

 االظاؼح اٌّعؼق١خ ٚاٌظف١خ 

 1ظ/ ػج١ؽ أزّع َ

   

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 أظة خبٍٟ٘    

 ظ/ ػّبظ زّعٞ )لبػخ اقزػوبؼ طالة( 

 ػٍُ اٌج١بْ

 ظ/ أ١ِّخ طجسٟ

 (ثى١ٍخ األظاة) 

 ِٙبؼاد ٌغ٠ٛخ )لؽاءح( 

 أ.ظ/ ِسّع ػ١ع قؼ١ع )ثى١ٍخ ا٢ظاة( 

 طؽف   اٌط١ّف

 9ظ/ ػؿد اٌدؽ٠زٍٟ ق
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصمانهغة انعربٍة  شعبة

 

 انثانثة :انفرقة    

 
  5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

 طؽف  اٌكجذ

 ظ/ أوؽَ ػمبة

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

 ِٛق١مٝ اٌشؼؽ

  ظ/ أوؽَ ػمبة

 ا٢ظاة()ثى١ٍخ 

 ِٛق١مٝ اٌشؼؽ  

 ظ/ أزّع اثٛ ػ١ّؽح 

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

   

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 زبقت اٌٟ فٟ اٌزطظض

)ػٍّٟ( إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ 

 اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ +ظ/ إ٠ّبْ قؼع 

 رىٌٕٛٛخ١ب اٌزؼ١ٍُ )ػٍّٟ( 

 إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ

 +ظ/ إ٠ّبْ قؼع

 ػٍَٛ زع٠ث

 9ظ/ ق١ع وشه ق

 زع٠ثػٍَٛ 

 9ظ/ ضبٌع قٕٛقٟ ق

  

 رعؼ٠ف ِظغؽ االث١ٕٓ

 3ظ/ ِسّع أزّع ػ٠ٛف َ

 

 زبقت اٌٟ فٟ اٌزطظض

ظ/ ِسّع ػ٠ٛف اٌمؽٟٔ 

  11ق

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ

أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ 

ظ/ إ٠ّبْ قؼع اٌٙعٜ +

َ(1) 

 

 ثالغخ ػؽث١خ اٌجع٠غ 

ظ/ إ٠ٙبة ِسّع ق١ع 

 11اٌّمؽأٟ ق

   

 ثالغخ ػؽث١خ اٌجع٠غ  اٌثالثبء

 11ظ/ أ١ِّخ طجسٟ ض١ًٍ ق

 

 ٔسٛ ػٍّٟ  

ظ/ ػؿد 

 11اٌدؽ٠زٍٟ ق

 ٔسٛ 

 ظ/ أزّع اثٛ ػ١ّؽح 

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

  

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

  

 

 

 أظة ػجبقٟ 

 ظ/ ػّبظ زّعٞ

 )ق اقزػوبؼ طالة( 

 ؼجبقٟاٌظة األ

 ظ/ ِٕٝ زكٓ ؼخت )اقزػوبؼ طبٌجبد( 

 اٌك١ؽح إٌج٠ٛخ 

 ظ/ ػجعهللا اثٛ اٌكؼٛظ

 اقزػوبؼ طالة()ق 

 

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ
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 الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصمانهغة انعربٍة  شعبة

 

  انرابعة :انفرقة    

 
 5-4          4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

 أظة ِظؽ اإلقال١ِخ )ِمؽؼ اضز١بؼٞ(          اٌكجذ

 ظ/ فبطّخ ِسّع ػٍٟ )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

   

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِؼبخُ ٚظالٌخ 

 15/16ظ/ أزّع ِفؽذ ق

 أظة ػؽثٟ زع٠ث )شؼؽ(

 13ظ/ ػّبظ زّعٞ ق

 طؽف 

 ظ/ أوؽَ ػمبة )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

  

 طؽق رعؼ٠ف  االث١ٕٓ

 ظ/ قب١ِخ ِسّع 

 11ق

 رعؼ٠ف ِظغؽ

اٌمؽٟٔ )ِؼًّ ظ/ ِسّع ػ٠ٛف 

 (1اٌزعؼ٠ف اٌّظغؽ 

 ٔفكٟ ٚإؼشبظ خٔفك١ خطس

 1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘+ ظ/ ِسّع شؼجبْ أزّع َ

 

 اقٍٛث١بد 

ظ/ إ٠ٙبة ِسّع اٌك١ع اٌّمؽأٟ 

 13ق

  اٌثالثبء

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 أقٍٛث١بد 

 ظ/ أ١ِّخ طجسٟ ض١ًٍ 

 )ق اقزػوبؼ طالة(

   

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِمؽؼ اضز١بؼٞ)أظة ِظؽ اإلقال١ِخ(      

 أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة اٌغؿاٚٞ

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة(  

 (7ٔسٛ )

 أ.ظ/ ِسّع ػ١ع قؼ١ع )ثى١ٍخ ا٢ظاة( 

 أظة ػؽثٟ زع٠ث )شؼؽ(

 أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة اٌغؿاٚٞ 

 )ق اقزػوبؼ طالة( 

 ِؼبخُ ٚظالٌخ 

 13ظ/ أزّع ِفؽذ ق

 

          اٌط١ّف
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم االنجهٍزٌةانهغة  شعبة

 

   األونً :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

  اٌكجذ

 

       

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 اقزّبع 

 1ظ/ ثكّخ ِظطفٝ َ

 وزبثخ 

 3ظ/ ِٕبي ثؼ١ؿق َ

 لٛاػع        

 ظ/ؾ٠ٕت ػجع اٌك١ّغ

 وزبثخ  

 8ظ/ ِٕبي ثؼ١ؿق َ

 يقرر ثقافً اخحٍاري      االث١ٕٓ

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7ا.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

 8ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع َ

 * اٌزفى١ؽ اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ

 5أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َ

 * رؽث١خ طس١خ

 3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

 

 

 )ػٍّٟ(اقزّبع                

 ظ/ ثكّخ ِظطفٝ

 

 

 ربؼ٠ص اٌٍغخ     

 ظ/ أزّع فبؼٚق  

         اٌثالثبء

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ربؼ٠ص اٌٍغخ

 8ظ/ أزّع فبؼٚق َ

 لٛاػع

 1ظ/ؾ٠ٕت ػجع اٌك١ّغ َ

 فٌٕٛٛخٟ 

 9ظ/ ِسّع زكٓ ق

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ   اٌط١ّف

ظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛف+ظ/ ف١ف١بْ أ.

 (1ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ )َفزسٟ+ 

 خاٌؼؽث١ خاٌٍغ

 1أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ+ ظ/ ػؿد اٌدؽ٠زٍٟ َ

 ِمعِخ فٟ األظة 

 (1ظ/ ازّع ػجع اٌكالَ )َ
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  الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم االنجهٍزٌةانهغة  شعبة 

 

   انثانٍة :انفرقة

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

           اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 اقزّبع 

 )ػٍّٟ(

 اقزّبع 

 1ظ/ ثكّخ ِظطفٝ َ

 ؼٚا٠خ 

 1ظ/ ؾ٠ٕت ػجع اٌك١ّغ َ

 (1ظؼاِب )

 3ظ/ إ٠ٙبة طالذ َ

 

  االث١ٕٓ

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ

 ظ/ ٕ٘بء ػؿد

َ1 

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ

، 1)ػٍّٟ( ِح

 3، ِح1ِح

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ

، 4)ػٍّٟ( ِح

 6، ِح5ِح

 ؼٚا٠خ        

 ظ/ ؾ٠ٕت ػجع اٌك١ّغ

    

 خٚاٌظف١ خاٌّعؼق١ ح الظاؼا    اٌثالثبء

 1َ ظ/ ػج١ؽ أزّع

     

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 فٌٕٛٛخٟ 

 7ظ/ ؼ٠ٙبَ طع٠ك َ

 ربؼ٠ص األظة االٔد١ٍؿٞ

  7ظ/ ِسّع زٍّٟ ِسّٛظ َ

 فٌٕٛٛخٟ       

 ظ/ ؼ٠ٙبَ طع٠ك

ربؼ٠ص األظة    

 االٔد١ٍؿٞ

ِسّع زٍّٟ ظ/ 

 7ِسّٛظ َ

 حِٕب٘    اٌط١ّف

أ.ظ/ ِسّع فبؼٚق+ ظ/ ِٕٝ أزّع 

 5ػجعاٌزٛاة َ

 وزبثخ

 6ظ/ فبطّخ زّعٞ َ           
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم االنجهٍزٌةانهغة  شعبة
 

  

  انثانثة :انفرقة
 

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث 

 انٍوو

         اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 لؽاءح 

 3ظ/ ؾ٠ٕت ػجعاٌك١ّغ َ

 ٌغخ ِٚدزّغ 

  6ظ/ ِسّع زٍّٟ َ

 لظخ 

 4ظ/ فبرٓ ؼِضبْ َ

 ظؼاِب 

 4ظ/ أًِ إثؽا١ُ٘ َ

 

 رعؼ٠ف ِظغؽ االث١ٕٓ

 6ظ/ ِؽٚح ِؽاظ َ

 زبقت اٌٟ فٟ اٌزطظض

 6ظ/ ِؽٚح ِؽاظ َ

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼٍي١ُ

أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ 

 اثٛ اٌٙعٜ+ 

إ٠ّييييبْ قييييؼع ظ/ 

َ(1) 

 ٔمع 

 (3أ.ظ/ أزّع ػجع اٌكالَ )َ

 

  اٌثالثبء

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 (3ِسبظثخ )

 4ظ/ إ٠ّبْ ٔبظٞ غوٟ َ

 لؽاءح 

 ظ/ ؾ٠ٕت ػجعاٌك١ّغ

 

 ٌغخ ِٚدزّغ االؼثؼبء

 3ظ/ ِسّع زٍّٟ َ

 ( 3فٌٕٛٛخٟ )

  4ظ/ ١ٔف١ٓ خالي اٌع٠ٓ َ

 فٌٛٛخٟ ؼِٛ

  8ظ/ أزّع فبؼٚق َ

 ِمبي 

 6ظ/ إ٠ٙبة طالذ َ

 ِٛؼفٌٛٛخٟ 

 ظ/ أزّع فبؼٚق     

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 )ػٍّٟ(  زبقت اٌٟ فٟ اٌزطظض

 إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ

 ظ/ إ٠ّبْ قؼع+ 

 

 )ػٍّٟ(رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ

 زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜإشؽاف: أ.ظ/ 

 ظ/ إ٠ّبْ قؼع+ 



  

 

               2222/2222وانعًهً اننظرٌةانًحاضرات واندروس  لجدوكهٍة انحربٍة                                                   

 ػ١ّع اٌى١ٍخ     ظاؼح شئْٛ اٌطالة                                     ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة                                       ِع٠ؽ إ                          اٌّطزض       8              

 
                                                                                             

 )أ.ظ/ آِبي خّؼخ ػجع اٌفزبذ(              )ظ/ أزّع ػجع اٌّٛخٛظ ق١ع(                                        )أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف(                                   )قّؽ أزّع ِظطفٝ(                    

 

8

 

 

 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم االنجهٍزٌةانهغة  شعبة
 

  انرابعة :انفرقة

 
 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

         اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 فٌٕٛٛخٟ

  4ظ/ ؼ٠ٙبَ طع٠ك َ

 ؼٚا٠خ 

  4ظ/ فبرٓ ؼِضبْ َ

 (3)ظؼاِب 

 8ظ/ إ٠ٙبة طالذ َ

 ٔمع 

 6ظ/ أًِ خالي ِسّع ِؽقٟ َ

 ؼٚا٠خ 

 ظ/ فبرٓ ؼِضبْ    

 طؽق رعؼ٠ف  االث١ٕٓ

 4أ.ظ/ ِسّع فبؼٚق+ظ/ ِٕٝ أزّع ػجعاٌزٛاة َ

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 4َ ظ/ ِٕٝ أزّع ػجعاٌزٛاة 

 ٔفكٟ ٚإؼشبظ خٔفك١ خطس

 1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘+ ظ/ ِسّع شؼجبْ أزّع َ

 

 ِسبظثخ

 ظ/ ؾ٠ٕت ػجع اٌك١ّغ

  اٌثالثبء

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

    

 االؼثؼبء
 

 ِسبظثخ

 1ظ/ ؾ٠ٕت ػجع اٌك١ّغ َ

 ( 4لؽاءح )

 5ظ/ ا٠ّبْ ػجع اٌزٛاة َ

 فٌٕٛٛخٟ 

 ظ/ ؼ٠ٙبَ طع٠ك )ػٍّٟ(

 ٌغ٠ٛبد 

 1ظ/ ٕ٘ع ؼث١غ َ

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 ( 4لؽاءح )

 ظ/ ا٠ّبْ ػجع اٌزٛاة  

 ٌغ٠ٛبد 

 ظ/ ٕ٘ع ؼث١غ

 ٔمع 

 ظ/ أًِ خالي 
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصمانفرنضٍة انهغة  شعبة

 

  االونً :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

          اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِٙبؼاد لؽاءح 

 )لبػخ اٌزعؼ٠ت(أ/ ٔج١ٍخ ِسّع ػجبـ 

 لٛاػع

)ق ظ/ إثؽا١ُ٘ ثك١ٟٛٔ+أ/ آ٠خ ا٠ّٓ 

 اقزػوبؼ طالة( 

 طٛر١بد 

 )ق اقزػوبؼ طالة( أ/ ٔج١ٍخ ِسّع ػجبـ

 

 رؼج١ؽ وزبثٟ ِٚسبظثخ  االث١ٕٓ

 15/16قأ/ خٙبظ ِسّع أ.ظ/ ؼشب ِسّع+ 
 يقرر ثقافً اخحٍاري

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7ا.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

 8ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع َ

 * اٌزفى١ؽ اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ

 5أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َ

 * رؽث١خ طس١خ

 3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

 

 

 ِٙبؼاد وزبثخ

 أ/ ٔج١ٍخ ِسّع ػجبـ

 11ق

 

 

رؼج١يييؽ وزيييبثٟ 

 ِٚسبظثخ

 أ.ظ/ ؼشب ِسّع

 + أ/ خٙبظ ِسّع

  

          اٌثالثبء

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 رؽخّخ 

 ظ/ اقّبء الش١ٓ+ أ/ ظػبء ِسّع )ق اقزػوبؼ طبٌجبد(

 ثمبفخ ػبِخ

 ظ/ شؼجبْ اٌك١ع+ أ/ ظػبء ِسّع

 (1)ِؼًّ اٌزعؼ٠ف اٌّظغؽ 

 ٔظٛص ِطزبؼح

ظ/ ش١ؽ٠ٓ زكيٓ+أ/ ا٠يٗ 

اٌزييعؼ٠ف ا٠ّييٓ )ِؼّييً 

 (1اٌّظغؽ 

   

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ   اٌط١ّف

 ظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛفأ. 

 (1+ظ/ ف١ف١بْ فزسٟ+ ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ )َ

 خاٌؼؽث١ خاٌٍغ

أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ+ ظ/ ػؿد 

 1اٌدؽ٠زٍٟ َ

 ٔظٛص ِطزبؼح 

 13ظ/ ش١ؽ٠ٓ زكٓ+أ/ ا٠ٗ ا٠ّٓ ق

 لٛاػع

ظ/ إثييييييييييييييييييييييؽا١ُ٘ 

ثكيييييي١ٟٛٔ+أ/ آ٠ييييييخ 

 13قا٠ّٓ 
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصمانفرنضٍة انهغة  شعبة

 
   انثانٍة :فرقةان

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

           اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 (3لٛاػع )

 (3)ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ  ؼختأ/ ق١ع 

 ِمبي أظثٟ 

  أ/ ربِؽ اٌك١ع 

 (3اٌسبقت ا٢ٌٟ )ِؼًّ 

 رؼج١ؽ وزبثٟ ِٚسبظثخ 

 ظ/ اقّبء الش١ٓ+ أ/ فبطّخ ٔبظٞ

 (3)ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ 

 ِمبي أظثٟ 

 أ/ ربِؽ اٌك١ع      

 رؼج١ؽ وزبثٟ ِٚسبظثخ 

 ظ/ اقّبء الش١ٓ

 + أ/ فبطّخ ٔبظٞ

  االث١ٕٓ

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ 

 ػؿد ٕ٘بءأ.ظ/ 

َ1 

 حِٕب٘    

 ظ/ٚائً شؼ١ت 

 طبٌجبدلبػخ اقزػوبؼ 

  

 طٛر١بد  اٌثالثبء

 (3)ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ  أ/ ٔج١ٍخ ِسّع ػجبـ 

 خٚاٌظف١ خ االظاؼٖ اٌّعؼق١

 5ظ/ ؼشب ػ٠ٛف زك١ٓ َ

 

 (3رؽخّخ )

 (3)ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ   ظ/ اقّبء الش١ٓ

 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 زضبؼح ِؼبطؽح  

 (3ظ/ ش١ؽ٠ٓ زكٓ+ أ/ زكٕبء ِسّٛظ )ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ 

ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ 

 )ػٍّٟ(

    

 16/17ٔظٛص أظث١خ      اٌط١ّف

 (3)ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ ٓظ/ ش١ؽ٠ٓ زك
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 الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم انفرنضٍةانهغة  شعبة
  

   انثانثة :انفرقة

 6-5 5- 4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

           اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ( 18، 17، 16ِمبي أظثٟ )شؼؽ اٌمؽْ

 أ/ ربِؽ اٌك١ع )ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ ثدٛاؼ اٌطؿ٠ٕخ(

 (5رؽخّخ )

 ظ/ إ٠ّبْ ِسّٛظ+ أ/ فبطّخ ٔبظٞ 

 )ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ ثدٛاؼ اٌطؿ٠ٕخ(

 زضبؼح 

 ظ/ إثؽا١ُ٘ ثك١ٟٛٔ 

 )ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ ثدٛاؼ اٌطؿ٠ٕخ(

  

 رعؼ٠ف ِظغؽ                            االث١ٕٓ

 أ.ظ/ ػجع إٌبطؽ شؽ٠ف

 (13)ق

 ٌٟ فٟ اٌزطظضآزبقت 

 ظ/ ٔٙبي ٠سٟ ِسّع

 لبػخ اقزػوبؼ طبٌجبد

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ

أ.ظ/ زكبَ اثٛ 

ظ/ إ٠ّبْ اٌٙعٜ+

 (1قؼع )َ

     

 ٔظٛص شؼؽ   اٌثالثبء

 ظ/ شؼجبْ اٌك١ع

 )لبػخ اقزػوبؼ طبٌجبد(

 ( 5لٛاػع ) 

 1117ٔج١ٍخ ػجبـ قأ/ 

 زبقت آٌٟ فٟ اٌزطظض )ػٍّٟ(

 إشؽاف:

 أ.ظ/ زكبَ اثٛ اٌٙعٜ +ظ/ إ٠ّبْ قؼع

رىٌٕٛٛخ١ب اٌزؼ١ٍُ 

 )ػٍّٟ(

 إشؽاف:

 أ.ظ/ زكبَ اثٛ اٌٙعٜ 

 +ظ/ إ٠ّبْ قؼع     

 (1ٌغ٠ٛبد ) االؼثؼبء

 ظ/ ؼشب ِسّع 

 )ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ ثدٛاؼ اٌطؿ٠ٕخ(

 ( 5رؽخّخ )

 ظ/ إ٠ّبْ ِسّٛظ

 فبطّخ ٔبظٞ+ أ/ 

)ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ 

 ثدٛاؼ اٌطؿ٠ٕخ(

 ٚؼشخ ػًّ ِٚٙبؼاد وزبثخ 

 أ/ خٙبظ ِسّع+ أ/ ظػبء ِسّع

 )ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ ثدٛاؼ اٌطؿ٠ٕخ( 

   

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ
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 حدٌثةالئحة  األولاندراصً  انفصمانفرنضٍة انهغة  شعبة

 

   انفرقة :انرابعة
 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

 ( 7رؽخّخ )    اٌكجذ

أ/ آِبي ػجع اٌّمزعؼ+ظ/ إ٠ّبْ ِسّٛظ 

 11ق

 زضبؼح 

 11ظ/ إثؽا١ُ٘ ِسّع ثك١ٟٛٔ ق

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ٚؼشخ ػًّ ٚوزبثخ    

 )ق اقزػوبؼ طبٌجبد( أ/ ق١ع ؼخت 

   

 رعؼ٠ف ِظغؽ  االث١ٕٓ

 ظ/ ٚائً شؼ١ت 

 )لبػخ اقزػوبؼ طبٌجبد(

 طؽق رعؼ٠ف

 13ظ/ ا٠ّبْ أٛؼ غوؽٞ ق

 ٔفكٟ ٚإؼشبظ خٔفك١ خطس

 1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘+ ظ/ ِسّع شؼجبْ أزّع َ

 

 ٌغ٠ٛبد 

 11قظ/ ؼشب ِسّع 

  اٌثالثبء

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

     

 االؼثؼبء

 )أوبظ٠ّٟ(

 (7لٛاػع )

 ظ/ شؼجبْ اٌك١ع

)ِؼًّ أ/ زكٕبء ِسّٛظ

  (3اٌسبقت ا٢ٌٟ 

 (7رؽخّخ )

ظ/ إ٠ّبْ ػجع اٌّمزعؼ+ أ/ آِبي قؼع 

   )ِؼًّ اٌم١بـ إٌفكٟ(  اٌع٠ٓ ِؽاظ

 ٌغ٠ٛبد 

 ظ/ ؼشب ِسّع 

 (3)ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ 

 (7لٛاػع )

 ظ/ شؼجبْ اٌك١ع+أ/ زكٕبء ِسّٛظ 

 (3)ِؼًّ اٌسبقت ا٢ٌٟ 

 

 ٔظٛص ِكؽذ اٌط١ّف

 13ظ/ ِسّع ػجع اٌزٛاة ق

 ِمبي أظثٟ ِكؽذ   

 9ق ظ/ ِسّع ػجع اٌزٛاة لؽٟٔ
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم انحارٌخ شعبة

 

   األونً :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

         اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِؼبٌُ اٌزبؼ٠ص اٌّظؽٞ اٌمع٠ُ  

 17ظ/ طالذ ػٍٟ اٌؽفبػٟ ق

 ربؼ٠ص اٌعٌٚخ اٌؼؽث١خ اإلقال١ِخ       

 11ظ/ ػط١خ طٗ ق            

 

خغؽاف١ب طج١ؼ١خ  االث١ٕٓ

 )ػٍّٟ(

 

 

 خغؽاف١ب طج١ؼ١خ

 ظ/ ظا١ٌب ِظطفٝ

 )لبػخ اٌزعؼ٠ت(

 يقرر ثقافً اخحٍاري

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7ربِؽ شؼجبْ  َا.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ 

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

 8ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع َ

 * اٌزفى١ؽ اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ

 5أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َ

 * رؽث١خ طس١خ

 3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

 

 

 ِٕٙح اٌجسث اٌزبؼ٠طٟ )ػٍّٟ( 

 

     اٌثالثبء

 

 

    

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ربؼ٠ص اٌفىؽ االخزّبػٟ 

 1117قظ/ ٔٙٝ اٌك١ع 

 ِٕٙح اٌجسث اٌزبؼ٠طٟ

 11ظ/ ق١ع ِسّٛظ ػجع اٌؼبي ق

 ربؼ٠ص اٌشؽق األظٔٝ اٌمع٠ُ 

 ظ/ ػّبظ ػجعاٌؼظ١ُ )ِؼًّ اٌؼٍَٛ االفزؽاض١خ(

  اٌط١ّف

خغؽاف١ب طج١ؼ١خ 

 )ػٍّٟ(

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ

 ظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛفأ.

 (1+ظ/ ف١ف١بْ فزسٟ+ ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ )َ

 خاٌؼؽث١ خاٌٍغ

أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ+ ظ/ ػؿد اٌدؽ٠زٍٟ 

َ1 

 ربؼ٠ص اٌفىؽ االخزّبػٟ 

 )ػٍّٟ(
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم جارٌخ شعبة

 

   انثانٍة :انفرقة

  5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

          اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 

 زضبؼح ا١ٌٛٔبْ ٚاٌؽِٚبْ 

 1117ظ/ ٘بٟٔ ػّؽ ق

 زضبؼح ِظؽ اٌمع٠ّخ 

  )لبػخ اٌزعؼ٠ت( ِْٛأظ/ شؽ٠ف ِ

 ِعضً إٌٝ ػٍُ األثبؼ                 

 17ظ/ ػجع اٌٍط١ف فب٠ؿ ق             

 

 االث١ٕٓ
 

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ

  1أ.ظ/ ٕ٘بء ػؿد  َ

 
 

 ِٕب٘ح 

 1117ظ/ ِع٠سخ  لؽٟٔ  ق

 ِعضً إٌٝ ػٍُ األثبؼ                 

 11ظ/ ػجع اٌٍط١ف فب٠ؿ ق             

  

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ       اٌثالثبء

 )ػٍّٟ(

 خ ف١ٚاٌظخ  اٌّعؼق١ح االظاؼ

 5ظ/ ؼشب ػ٠ٛف زك١ٓ َ

زضييييييبؼح اٌشييييييؽق 

 األظٔٝ اٌمع٠ُ 

 ظ/ ػّبظ ػجع اٌؼظ١ُ

 

   

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 زضبؼح ِظؽ اٌمع٠ّخ 

 ظ/ شؽ٠ف ِأِْٛ 

 ( 1)رعؼ٠ف ِظغؽ 

 زضبؼح اٌشؽق األظٔٝ اٌمع٠ُ  

ظ/ ػّبظ ػجع اٌؼظ١ُ )ِؼًّ اٌؼٍَٛ 

 االفزؽاض١خ(

 خغؽاف١ب إل١ّ١ٍخ 

 3ظ/ ؼشب ِسّع َ

 خغؽاف١ب إل١ّ١ٍخ 

 )ػٍّٟ(

         اٌط١ّف
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 الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم جارٌخ شعبة
 

   انثانثة :انفرقة

 5-4 4-3 3-1     1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

 إٌظُ ٚاٌسضبؼح اإلقال١ِخ    اٌكجذ

 ظ/ ٔدبذ ٠ٛقف ِؽخبٚٞ )ثى١ٍخ ا٢ظاة( 

 )ػٍّٟ( اٌزطظض بقت اٌٟ فٟز

إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ 

 اٌٙعٜ

 +ظ/ إ٠ّبْ قؼع 

 

 )ػٍّٟ( رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ

إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ 

 +ظ/ إ٠ّبْ قؼع 

 

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ربؼ٠ص اٌّغؽة ٚاألٔعٌف

 (11ظ/ ٠ّٕٝ ؼضٛاْ )ق

 زضبؼح أٚؼٚثب فٟ اٌؼظٛؼ اٌٛقطٝ 

 ظ/ قٙٝ ِسّع اٌّؽوجٟ )ثمبػخ ِكزسعثبد اٌزىٌٕٛٛخ١ب(

 فىؽ ق١بقٟ 

 13ظ/ ِسّع ِجؽٚن ق

ربؼ٠ص اٌّغؽة 

 ٚاألٔعٌف

 ظ/ ٠ّٕٝ ؼضٛاْ

 

 اٌزطظض بقت اٌٟ فٟز االث١ٕٓ

  ظ/ قٍٜٛ ػّبؼ  

 )ِؼًّ اٌؼٍَٛ االفزؽاض١خ(

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 1117ظ/ ِع٠سخ لؽٟٔ ق 

  

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ 

أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ 

 (1)َ+ظ/ إ٠ّبْ قؼع 

 خغؽاف١ب ِظؽ 

 ظ/ ض١ًٍ ِسّع )ِؼًّ اٌؼٍَٛ االفزؽاض١خ(

          اٌثالثبء

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِشؽق اإلقالِٟ  

  )ثى١ٍخ ا٢ظاة(ظ/ ٔدبذ ٠ٛقف ِؽخبٚٞ 

 

 

   

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصمانحارٌخ  شعبة

 

  انرابعة :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

 ربؼ٠ص أٚؼٚثب اٌسع٠ث  اٌكجذ

 ظ/ ِسّٛظ أزّع )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

 ربؼ٠ص أق١ب اٌسع٠ث ٚاٌّؼبطؽ

 ظ/ ِسّٛظ أزّع )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

   

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ربؼ٠ص افؽ٠م١ب

 19ظ/ ِسّع ِجؽٚن ق

 خغؽاف١ب ق١بق١خ 

 (131ظ/ ػٍٟ زبِع )ثى١ٍخ ا٢ظاة ق

 ٔظٛص ربؼ٠ط١خ ثبٌٍغخ االٔد١ٍؿ٠خ       

 ظ/ ِسّع ظقٛلٟ )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

 

 طؽق رعؼ٠ف   االث١ٕٓ

 ظ/ قٍٜٛ ػّبؼ

 )ِؼًّ اٌؼٍَٛ االفزؽاض١خ(

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 ظ/ قٍٜٛ ػّبؼ

 )ِؼًّ اٌؼٍَٛ االفزؽاض١خ(

 ٔفكٟ ٚإؼشبظ خٔفك١ خطس

 1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘+ ظ/ ِسّع شؼجبْ أزّع َ

 

 ٔظٛص ربؼ٠ط١خ ثبٌٍغخ االٔد١ٍؿ٠خ       

 ا٢ظاة(ظ/ ِسّع ظقٛلٟ )ثى١ٍخ 

  اٌثالثبء

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 ربؼ٠ص اٌؼؽة اٌسع٠ث 

 15/16ظ/ ِسّٛظ أزّع ق

 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

         

          اٌط١ّف
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 الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم انجغرافٍا شعبة
 

   االونً :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

          اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 زضبؼح ِظؽ اٌمع٠ّخ  

 17قظ/ طالذ ػٍٟ اٌؽفبػٟ 

 ربؼ٠ح إقالِٟ  

  11ظ/ ػط١خ طٗ ق

   

   االث١ٕٓ

 

 

 خغؽاف١ب طج١ؼ١خ

 ظ/ ظا١ٌب ِظطفٝ )ق اٌزعؼ٠ت(

 يقرر ثقافً اخحٍاري

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ ا.ظ/

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع 

َ8 

 * اٌزفى١ؽ اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ

 5أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َ

 * رؽث١خ طس١خ

 3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

    

 اإلزظبء اٌدغؽافٟ  اٌثالثبء

 ظ/ ِسّع زك١ٓ )ِؼًّ اٌؼٍَٛ االفزؽاض١خ( 

 ػٍّٟ( )خغؽاف١ب طج١ؼ١خ 

 ظ/ ظا١ٌب ِظطفٝ

 خغؽاف١ب اٌك١بزخ   

ظ/ أزّع ٠ٛٔف 

 )ػٍّٟ(

 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِجبظئ اٌّكبزخ ٚاٌطؽائظ

 ظ/ أزّع ٠ٛٔف

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة َ اٌّكبزخ ٚاٌطؽائظ(

 خغؽاف١ب ثشؽ٠خ 

 3ظ/ ؼشب ِسّع َ

 خغؽاف١ب ثشؽ٠خ  

 )ػٍّٟ(

 خغؽاف١ب اٌك١بزخ 

 ظ/ أزّع ٠ٛٔف 

 (131)ثى١ٍخ ا٢ظاة ق

    اٌط١ّف

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ 

 ظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛف+ظ/ ف١ف١بْ فزسٟأ.

 (1+ ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ )َ

 خاٌؼؽث١ خاٌٍغ

أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ+ ظ/ ػؿد 

 1اٌدؽ٠زٍٟ َ

 

    

ِجبظئ اٌّكبزخ 

 ٚاٌطؽائظ

 )ػٍّٟ(
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  الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم انجغرافٍا شعبة 

 

   انثانٍة :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

         اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ   

 )ػٍّٟ(

 خغؽاف١ب الزظبظ٠خ  

 (131/ ػٍٟ زبِع )ثى١ٍخ ا٢ظاة قظ

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ                        االث١ٕٓ

 1أ.ظ/ ٕ٘بء ػؿد َ

 ِٕب٘ح 

 (11ظ/ ظػبء ٔج١ً )ق

 خغؽاف١ب أٚؼق١ب 

 ظ/ ِسّع زك١ٓ )ِؼًّ اٌٍغبد(

 خٚاٌظف١ خ االظاؼٖ اٌّعؼق١    اٌثالثبء

 5ظ/ ؼشب ػ٠ٛف زك١ٓ َ

 خغؽاف١ب اٌكىبْ 

 ظ/ اٌشؽٔٛثٟ

 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 خغؽاف١ب اٌكىبْ

 13ظ/ اٌشؽٔٛثٟ ق

 ربؼ٠ص أٚؼٚثب اٌسع٠ث ٚاٌّؼبطؽ 

 13ظ/ ظػبء ٔضؽ رّبَ ق

 خغؽاف١ب اٌطبلخ

 (131ظ/ أزّع ٠ٛٔف )ثى١ٍخ ا٢ظاة ق

 ضؽائظ اٌزٛؾ٠ؼبد  اٌط١ّف

 ظ/ ِسّع زك١ٓ )ِؼًّ اٌٍغبد(
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  الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم انجغرافٍا شعبة 

 

  انثانثة :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

         اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ضؽائظ طجٛغؽاف١خ  

 ظ/ ٘بٟٔ قبِٟ )ِؼًّ اٌٍغبد( 

 )ػٍّٟ( ٌٟ فٟ اٌزطظضآزبقت  

 إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ

 ظ/ إ٠ّبْ قؼع+ 

  

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ

 إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ

 ظ/ إ٠ّبْ قؼع+ 

 

 رعؼ٠ف ِظغؽ االث١ٕٓ

 (11ظ/ ظػبء ٔج١ً )ق

 رؼٍييي١ُرىٌٕٛٛخ١ييب  

أ.ظ/ زكييبَ اٌييع٠ٓ 

  اثٛ اٌٙعٜ

ظ/ إ٠ّيييبْ قيييؼع +

َ(1) 

زبقت اٌٟ فٟ   

  اٌزطظض

ظ/ ؼضب ق١ع شؼجبْ 

 (11)ق

 ربؼ٠ص اٌؼؽة اٌسع٠ث  اٌثالثبء

 15/16ظ/ ظػبء ٔضؽ رّبَ ق

 خ١ِٛٛؼفٌٛٛخ١ب 

 ظ/ ِٕزعة )ِؼًّ اٌٍغبد(

 خ١ِٛٛؼفٌٛٛخ١ب 

 )ػٍّٟ(

 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

اٌطمف ضؽائظ 

 )ػٍّٟ(ٚإٌّبش 

 ضؽائظ اٌطمف ٚإٌّبش 

 ظ/ ػج١ؽ ِؽقٟ )لبػخ اٌزعؼ٠ت( 

 ربؼ٠ص اٌؼؽة اٌّؼبطؽ  

 13ظ/ ظػبء ٔضؽ رّبَ ق

  

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 خغؽاف١ب ِٕبض١خ 

 ظ/ ظا١ٌب ِظطفٝ )ِؼًّ اٌؼٍَٛ االفزؽاض١خ(
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 حدٌثةالئحة األول اندراصً  انفصم انجغرافٍا شعبة

 
 

  

 

  انرابعة :انفرقة

 6-5  5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث 

 انٍوو

           اٌكجذ  

االزع 
 )أوبظ٠ّٟ(

 رطط١ظ إل١ٍّٟ

 ظ/ ػٍٟ زبِع

 (131)ثى١ٍخ ا٢ظاة ق

 خغؽاف١ب ق١بق١خ  

 (131ظ/ ػٍٟ زبِع )ثى١ٍخ ا٢ظاة ق

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغؽاف١خ

 ظ/ ٘بٟٔ قبِٟ )ِؼًّ اٌٍغبد(

 رطط١ظ إل١ٍّٟ االث١ٕٓ

 ظ/ ػٍٟ زبِع

)ثى١ٍخ ا٢ظاة 

 (131ق

 طؽق رعؼ٠ف

 11ق١ع شؼجبْ ق ؼضبظ/ 

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 (11ظ/ ؼضب اٌك١ع شؼجبْ )ق 

  

 ٔفكٟ ٚإؼشبظ خٔفك١ خطس

 1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘+ ظ/ ِسّع شؼجبْ أزّع َ

 

   

  اٌثالثبء

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 رطٛؼ اٌفىؽ اٌدغؽافٟ 

ظ/ ِسّع اٌطؿاِٟ )ِؼًّ اٌؼٍَٛ 

 االفزؽاض١خ( 

    

 االؼثؼبء
 )أوبظ٠ّٟ(

          

 خغؽاف١ب ِظؽ اٌطج١ؼ١خ  اٌط١ّف

 ظ/ ػج١ؽ ِؽقٟ )ق اقزػوبؼ طبٌجبد(

 ِٕب٘ح اٌجسث ٚاٌعؼاقبد ا١ٌّعا١ٔخ 

 أ.ظ/ ٕ٘بء ٔظ١ؽ 
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 الئحة حدٌثةاألول  اندراصً  انفصم عهى نفش شعبة

 

   االونً :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

          اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِعضً إٌٝ ث١ٌٛٛخ١ب خكُ اإلٔكبْ  

 11ظ/ ٘جٗ ؼث١غ ق

 ٔظؽ٠خ اٌّؼؽفخ

 (Aشٕعٞ )ثى١ٍخ ا٢ظاة قأ.ظ/ طجؽٞ ػجعهللا 

ِعضً إٌٝ ث١ٌٛٛخٟ خكُ اإلٔكبْ 

 )ػٍّٟ( 

  االث١ٕٓ

 

 ربؼ٠ص ػٍُ إٌفف 

 ظ/ قٕبء لٕع٠ً

 )ق ِكزسعثبد رىٌٕٛٛخ١ب( 

 يقرر ثقافً اخحٍاري

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7ا.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

 8ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع َ

 اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ* اٌزفى١ؽ 

 5أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َ

 * رؽث١خ طس١خ

 3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

    

 

 

 ربؼ٠ص ػٍُ إٌفف 

 ظ/ قٕبء لٕع٠ً  

 

 اٌثالثبء
 

 ِعضً إٌٝ ػٍُ االخزّبع

 11ظ/ إ٠ّبْ ١٘ىً ق

     

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ربؼ٠ص ػٍُ إٌفف 

 11ظ/ ؼا١ٔب شؼجبْ ق

 ِعضً إٌٝ اٌفٍكفخ  

 (Aأشؽف ا١ِٓ )ثى١ٍخ ا٢ظاة قظ/ 

   

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ   اٌط١ّف

 ف١ف١بْظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛف+ظ/ أ.

 (1فزسٟ+ ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ )َ

 خاٌؼؽث١ خاٌٍغ

أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ+ ظ/ ػؿد 

 1اٌدؽ٠زٍٟ َ
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 الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم عهى نفش شعبة

 

   انثانٍة :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

         اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ػٍُ ٔفف اٌّٛ٘جخ ٚاٌزفٛق

 )ِؼًّ اٌم١بـ إٌفكٟ(ظ/ قؼبظ ػجع اٌغٕٟ  

 ػٍُ ٔفف اٌطفٌٛخ ِٚشىالرٙب 

 19ظ/ ق١ع خبؼزٟ اٌك١ع ق

 

 

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ االث١ٕٓ

 1أ.ظ/ ٕ٘بء ػؿد َ

 إٌفف اٌج١ئٟ ػٍُ

 اقزػوبؼ طالة( ق ظ/ ِؽٚح طبظق )

 ِٕب٘ح

 11ق ظ/ فبطّخ وّبي

 ػٍُ إٌفف اٌج١ئٟ

 اقزػوبؼ طالة(ق ظ/ ِؽٚح طبظق )

 ػٍُ ٔفف اٌطفٌٛخ ِٚشىالرٙب   اٌثالثبء

 17ظ/ ق١ع خبؼزٟ اٌك١ع ق

 

 خٚاٌظف١خ االظاؼٖ اٌّعؼق١

 1ظ/ ػج١ؽ أزّع َ

   

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 اٌّؽضٟػٍُ إٌفف 

 11ظ/ ِسّع شؼجبْ ق

 

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ

 )ػٍّٟ(

   

          اٌط١ّف
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم عهى نفش شعبة

 

  انثانثة :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

 زبقت آٌٟ فٟ اٌزطظض )ػٍّٟ(     اٌكجذ

اٌع٠ٓ اثٛ إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ 

 اٌٙعٜ+ظ/ إ٠ّبْ قؼع

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ )ػٍّٟ( 

إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ 

 +ظ/ إ٠ّبْ قؼع

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ػٍُ إٌفف االخزّبػٟ   ِٕب٘ح ثسث )ػٍّٟ(  

 11ظ/ ِسّع ١ًٍ٘ ق

 

ػٍُ ٔفف  االث١ٕٓ

 اٌشطظ١خ

ظ/ ؼا١ٔب شؼجبْ 

 11ق

 ِٕب٘ح ثسث

 11ظ/ ؼا١ٔب شؼجبْ ق

فٟ  ثسثِٕب٘ح 

 ػٍُ إٌفف

 ظ/ اقّبء زّؿح

 )َ اٌم١بـ إٌفكٟ( 

 

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ 

أ.ظ/ زكيييييبَ اٌيييييع٠ٓ 

زكييي١ٓ اثيييٛ اٌٙيييعٜ 

ظ/ إ٠ّييييييبْ قييييييؼع +

َ(1) 

  

 االخزّبػٟ اٌٛخعأٟ اٌزؼٍُ 

 11ظ/ ػبئشخ ػٍٟ  ق

ػٍُ ٔفف  اٌثالثبء

 اٌشطظ١خ

ظ/ ؼا١ٔب شؼجبْ 

 11ق

 ػٍُ إٌفف االخزّبػٟ 

 (1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘ )رعؼ٠ف ِظغؽ 

  

    

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِٕب٘ح اٌجسث

 )ػٍّٟ( 

 زبقت اٌٟ فٟ اٌزطظض

 أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف

+ ظ/ أ١ِؽح ِسّٛظ ِسّع 

 ( 1)ِؼًّ اٌزعؼ٠ف اٌّظغؽ 

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 أ.ظ/ آِبي خّؼخ+ظ/ فبطّخ وّبي

 (1)ِؼًّ رعؼ٠ف ِظغؽ 

  

ِٕب٘ح ثسث فٟ 

 ػٍُ إٌفف

 ظ/ اقّبء زّؿح

)ِؼًّ اٌزم٠ُٛ 

 اإلٌىزؽٟٚٔ(

 رعؼ٠ف ِظغؽ  

أ.ظ/ آِبي 

خّؼخ+ظ/ فبطّخ 

 وّبي

 

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ
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الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم عهى نفش شعبة  

  انرابعة :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

         اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِشؽٚع رطؽج  

 أ.ظ/ ِظطفٝ زف١ضخ 

 اٌزم٠ُٛ اإلٌىزؽٟٚٔ(ِؼًّ ) 

 ػٍُ إٌفف اٌّعؼقٟ

 (ِؼًّ اٌم١بـ إٌفكٟأ.ظ/ ٕ٘بء ػؿد )

 

 طؽق رعؼ٠ف  االث١ٕٓ

أ.ظ/ آِبي خّؼخ ِسّع+ظ/ أ١ِؽح ِسّٛظ 

 ِؼًّ اٌزم٠ُٛ أِبَ اٌطؿ٠ٕخ()ِسّع 

 رعؼ٠ف ِظغؽ

ِسّع+ظ/ أ١ِؽح ِسّٛظ  أ.ظ/ آِبي خّؼخ

 )ِؼًّ اٌزم٠ُٛ أِبَ اٌطؿ٠ٕخ(ِسّع

 ٔفكٟ ٚإؼشبظ خٔفك١ خطس

 1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘+ ظ/ ِسّع شؼجبْ أزّع َ

 

 

  اٌثالثبء

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 ِشؽٚع رطؽج

  13ظ/ ِسّع ١ًٍ٘ ق

  

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 طؼٛثبد رؼٍُ  

 )ِؼًّ اٌزم٠ُٛ اإلٌىزؽٟٚٔ(ظ/ قبٌٟ ٔج١ً 

 ػٍُ إٌفف إٌّٟٙ

 )ِؼًّ اٌم١بـ إٌفكٟ(ظ/ أزّع اٌك١ع 

 

 ِمؽؼ اضز١بؼٞ )ػٍُ اٌفٍىٍٛؼ( اٌط١ّف

 ظ/ أًِ ٠ٛقف )ق اقزػوبؼ طالة( 

 طؼٛثبد رؼٍُ 

  (ظ/ ق١ع خبؼزٟ ق١ع )ق اقزػوبؼ طالة
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  الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم فهضفة شعبة 

 

   االونً :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

 أثؽثٌٛٛخ١ب اخزّبػ١خ اٌكجذ

 ظ/ ؼث١غ اٌىؽظٞ )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

     

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ٔضؽ٠خ اٌّؼؽفخ   

 أ.ظ/ طجؽٞ ػجعهللا شٕعٞ 

 (A)ثى١ٍخ ا٢ظاة ق 

    

 اخحٍارييقرر ثقافً     االث١ٕٓ

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7ا.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

 8ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع َ

 * اٌزفى١ؽ اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ

 5أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َ

 * رؽث١خ طس١خ

 3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

    

 ِعضً إٌٝ ػٍُ االخزّبع اٌثالثبء

 ا٢ظاة ثبٌّىزت(ظ/ ٘جٗ هللا ٔج١ً)و١ٍخ 

 اٌفٍكفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ 

 ظ/ خ١ٙبْ زّعٞ 

 )و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت(

 ِعضً إٌٝ ػٍُ االخزّبع

 ظ/ ٘جٗ هللا ٔج١ً)و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت(

 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِظبظؼ فٍكف١خ  

 ظ/ ٕ٘بء طجؽٞ)و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت( 

 ِعضً إٌٝ اٌفٍكفخ 

 (Aظ/ أشؽف ا١ِٓ )ثى١ٍخ ا٢ظاة ق 

  

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ  اٌط١ّف

 ظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛفأ.

 (1+ظ/ ف١ف١بْ فزسٟ+ ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ )َ

 خاٌؼؽث١ خاٌٍغ

ػؿد اٌدؽ٠زٍٟ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ+ ظ/أ.ظ/ 

َ1 
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم فهضفة شعبة
 

   انثانٍة :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

          اٌكجذ

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 فٍكفخ اقال١ِخ )فؽق(

 ظ/ ؾ٠ٕت ػجعاٌؽزّٓ )و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت(

 فٍكفخ اٌج١ئخ 

 (Aظ/ شؽ٠ف ِظطفٝ )ثى١ٍخ ا٢ظاة ق 

     

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ االث١ٕٓ

 1أ.ظ/ ٕ٘بء ػؿد َ

ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼ١ٍُ 

 )ػٍّٟ(

 إٌّطك اٌظٛؼٞ 

 ظ/ ِسّع اٌّكجىبٚٞ

 ِٕب٘ح

 11ظ/ فبطّخ وّبي ق

   

 إٌّطك اٌظٛؼٞ  اٌثالثبء

 ظ/ ِسّع اٌّكجىبٚٞ )و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت(

 

 خٚاٌظف١خ اٌّعؼق١ ح االظاؼ

 1ظ/ ػج١ؽ أزّع َ

 

 اٌفٍكفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ 

 ظ/ خ١ٙبْ زّعٞ 

 (A)ثى١ٍخ ا٢ظاة ق 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ػٍُ االخزّبع األقؽٞ 

 ظ/ ٔدٛاْ أزّع ػبطُ )و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت(

 اٌطعِخ االخزّبػ١خ

 ظ/ إ٠ّبْ ِؽقٟ )و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت(

 

  اٌط١ّف
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم فهضفة شعبة

 

  انثانثة :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

 فٍكفخ األضالق  اٌكجذ

 ظ/ ٘عٜ ػجعاٌؽزّٓ 

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة، اٌّىزت(

 إٌّطك اٌسع٠ث 

 ظ/ ِسّع اٌّكجىبٚٞ 

 (B)و١ٍخ ا٢ظاة ق 

 زبقت آٌٟ فٟ اٌزطظض )ػٍّٟ(

 إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ

 +ظ/ إ٠ّبْ قؼع

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ )ػٍّٟ( 

إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ 

 إ٠ّبْ قؼع+ظ/ 

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

        

 ٔظؽ٠بد ِؼبطؽح فٟ ػٍُ االخزّبع  االث١ٕٓ

 ظ/ ٔٙٝ ِسّع أزّع اٌك١ع )ثى١ٍخ ا٢ظاة(

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ

أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ  

ظ/ إ٠ّبْ قؼع + اٌٙعٜ

َ(1) 

 فٍكفخ إقال١ِخ )فٍكفخ اٌّشؽق ٚاٌّغؽة( 

 ظ/ ؾ٠ٕت ػجعاٌؽزّٓ
 

 

اٌّؼبطؽح فٟ اٌفٍكفخ   اٌثالثبء

 آق١ب ٚإفؽ٠م١ب

أ.ظ/ طجؽٞ ػجعهللا 

 شٕعٞ
 

 فٍكفخ األضالق 

 ظ/ ٘عٜ ػجعاٌؽزّٓ 

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة، اٌّىزت(

 ربؼ٠ص اٌؼٍَٛ ػٕع اٌؼؽة 

 ظ/ ػفبف اٌغّؽٞ 

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة، اٌّىزت(

 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 أ.ظ/ آِبي خّؼخ ِسّع

 +ظ/ فبطّخ وّبي 

 

زبقت اٌٟ فٟ 

 اٌزطظض

أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ 

٠ٛقف+ظ/ أ١ِؽح ِسّٛظ 

ِسّع ) ِؼًّ رعؼ٠ف 

 (1ِظغؽ 

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 أ.ظ/ آِبي خّؼخ ِسّع+ظ/ فبطّخ وّبي 

 (1) ِؼًّ رعؼ٠ف ِظغؽ 

 فٍكفخ إقال١ِخ )فٍكفخ اٌّشؽق ٚاٌّغؽة( 

 ظ/ ؾ٠ٕت ػجعاٌؽزّٓ

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة، اٌّىزت(

 اٌفٍكفخ اٌّؼبطؽح فٟ آق١ب ٚإفؽ٠م١ب 

 ؽٞ ػجعهللا شٕعٞ أ.ظ/ طج

 )ثى١ٍخ ا٢ظاة، اٌّىزت(

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ
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الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم جحًاعالا شعبة  

  اٌفؽلخ :اٌثبٌثخ
 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 اٌّٛػع

 ا١ٌَٛ

 اٌثمبفٟ ػٍُ االخزّبع اٌكجذ

 و١ٍخ ا٢ظاة(بٌّىزت/ ظ/ ٔدٛاْ أزّع )ث

 زبقت آٌٟ فٟ اٌزطظض )ػٍّٟ(

 إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ

 +ظ/ إ٠ّبْ قؼع

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ )ػٍّٟ( 

 إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ 

 ظ/ إ٠ّبْ قؼع+

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

        

 ثٕبء اٌّدزّغ ٚٔظّٗ   االث١ٕٓ

 اٌىؽظٞ )و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت(ظ/ ؼث١غ 

 

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ      

أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ  

ظ/ إ٠ّبْ قؼع اٌٙعٜ +

َ1 

 ِمؽؼ اضز١بؼٞ 

 ظ/ ٘عٜ اٌش١ص )و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت(

 

 ٔظؽ٠بد ِؼبطؽح فٟ ػٍُ االخزّبع  اٌثالثبء

 ظ/ ٔٙٝ اٌك١ع )و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت(

  
 ػٍُ االخزّبع اإلػالِٟ

 ١٘ىً )و١ٍخ ا٢ظاة ثبٌّىزت(ظ/ إ٠ّبْ 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 رعؼ٠ف ِظغؽ

أ.ظ/ آِبي خّؼخ ِسّع 

 +ظ/ فبطّخ وّبي 

 

زبقت آٌٟ فٟ 

 اٌزطظض

أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف 

ِسّع  ِسّٛظ+ظ/ أ١ِؽح 

 (1)َ اٌزعؼ٠ف اٌّظغؽ 

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 أ.ظ/ آِبي خّؼخ ِسّع +ظ/ فبطّخ وّبي 

 (1) ِؼًّ رعؼ٠ف ِظغؽ 

    

  اٌط١ّف

 رؽث١خ ػ١ٍّخ
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  الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم انرٌاضٍات شعبة 

 

   االونً :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

        

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ضٛاص اٌّبظح 

 )ػٍّٟ(

 ضٛاص اٌّبظح 

 11قظ/ أزّع ٌطفٟ 

 ف١ؿ٠بء اٌسؽاؼح

 15/16قظ/ طبؼق أزّع 

 ف١ؿ٠بء اٌسؽاؼح

 )ػٍّٟ(

 

 

 

 (1زكجبْ )  االث١ٕٓ

 11قظ/ ِظطفٝ قىؽاْ 
 يقرر ثقافً اخحٍاري

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7ا.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

 8ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع َ

 * اٌزفى١ؽ اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ

 5إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َأ.ظ/ ػجعهللا 

 * رؽث١خ طس١خ

 3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

 اقبق١بد ؼ٠بض١بد 

 (8ظ/ ِظطفٝ ظؼظ٠ؽٞ )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ ق 

 

 

 

 

 (1رّبؼ٠ٓ زكجبْ)  اٌثالثبء

)ق اقزػوبؼ أ/ خٙبظ 

 ( طالة

 رّبؼ٠ٓ ١ِىب١ٔىب 

 )ق اقزػوبؼ طالة(أ/ ِؽٚح 

 رّبؼ٠ٓ خجؽ 

)ق اقزػوبؼ  أ/ ١ٌّبء

 طبٌجبد(

  

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 خجؽ ِزمعَ  

 )ِؼًّ اٌٍغبد(ظ/ ٘جٗ ِسّع ؼؾق 

 ِجبظئ ا١ٌّىب١ٔىب 

 1117قظ/ ػجعاٌؼظ١ُ ػجع اٌٙبظٞ 

 ِمعِخ فٟ اٌسبقٛة 

 11قظ/ ا٠ّٓ ِظٍسٟ 

 ِمعِخ فٟ اٌسبقٛة 

 )ػٍّٟ(

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ  اٌط١ّف

ظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛف+ظ/ ف١ف١بْ فزسٟ+ أ.

 (1ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ )َ

 خاٌؼؽث١ خاٌٍغ

 1أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ+ ظ/ ػؿد اٌدؽ٠زٍٟ َ

   

 



  

 

               2222/2222وانعًهً اننظرٌةانًحاضرات واندروس  لجدوكهٍة انحربٍة                                                   

 ػ١ّع اٌى١ٍخ     ظاؼح شئْٛ اٌطالة                                     ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة                                       ِع٠ؽ إ                          اٌّطزض       31              

 
                                                                                             

 )أ.ظ/ آِبي خّؼخ ػجع اٌفزبذ(              )ظ/ أزّع ػجع اٌّٛخٛظ ق١ع(                                        )أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف(                                   )قّؽ أزّع ِظطفٝ(                    

 

3

1

 

 

 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم انرٌاضٍات شعبة

 

   انثانٍة :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

        

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ظ٠ٕب١ِىب زؽاؼ٠خ 

 قب١ِخ ق١ٍّبْ )َ ػٍَٛ افزؽاض١خ(ظ/ 

 اقزبر١ىب 

 )َ ػٍَٛ افزؽاض١خ(ظ/ ٘جٗ ػالَ 

 ( 3زكجبْ )

  )َ ػٍَٛ افزؽاض١خ( ظ/ ِظطفٝ ظؼظ٠ؽٞ

 اقزبر١ىب 

 ظ/ ٘جٗ ػالَ 

 )َ ػٍَٛ افزؽاض١خ(

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ االث١ٕٓ

  1أ.ظ/ ٕ٘بء ػؿد َ

 ربؼ٠ص اٌؽ٠بض١بد 

 19ظ/ شؽٚق خٛظح إثؽا١ُ٘ ق

 فٍكفخ اٌؽ٠بض١بد  

 19ظ/ شؽٚق خٛظح إثؽا١ُ٘ ق

 (3رّبؼ٠ٓ زكجبْ )

 11قأ/ ش١ّبء 

 

 ِٕب٘ح   اٌثالثبء

  11أ.ظ/ أزّع ػٍٟ ق

 خٚاٌظف١خ اٌّعؼق١ح االظاؼ

 5ظ/ ؼشب ػ٠ٛف زك١ٓ َ

 رّبؼ٠ٓ اقزبر١ىب  

 11قأ/ ١ٌّبء 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 رطج١مبد ؼ٠بض١خ 

)ِؼًّ اٌزعؼ٠ف ظ/ خّبي ػجع اٌس١ٍُ 

 (1اٌّظغؽ 

 ثظؽ٠بد ف١ؿ٠بئ١خ 

 11قظ/ ق١ّخ اٌك١ع 

 

 

 رّبؼ٠ٓ رطج١مبد ؼ٠بض١خ 

 1117قأ/ أزّع ػؿد 

  

ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ  ػٍّٟ ف١ؿ٠بء   اٌط١ّف

 )ػٍّٟ(

    

 

  



  

 

               2222/2222وانعًهً اننظرٌةانًحاضرات واندروس  لجدوكهٍة انحربٍة                                                   

 ػ١ّع اٌى١ٍخ     ظاؼح شئْٛ اٌطالة                                     ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة                                       ِع٠ؽ إ                          اٌّطزض       31              

 
                                                                                             

 )أ.ظ/ آِبي خّؼخ ػجع اٌفزبذ(              )ظ/ أزّع ػجع اٌّٛخٛظ ق١ع(                                        )أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف(                                   )قّؽ أزّع ِظطفٝ(                    

 

3

1

 

 الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم انرٌاضٍات شعبة

  انثانثة :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ٕ٘عقخ اٌّكٍّبد

 ظ/ فبطّخ ػجع اٌؼؿ٠ؿ )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ(

 ظ٠ٕب١ِىب اٌدكُ اٌدبِع

 ظ/ ػجع اٌؼظ١ُ 

   

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 رس١ًٍ زم١مٟ      

ظ/ غبظح ِسّع 

 1117ق

 ٔظؽ٠خ اٌؿِؽ

 ظ/ ٔظؽ اٌك١ع )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ(

زبقت آٌٟ فٟ اٌزطظض  االث١ٕٓ

 )ػٍّٟ(

أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ  إشؽاف:

زك١ٓ اثٛ اٌٙعٜ+ ظ/ إ٠ّبْ 

 قؼع

زبقت اٌٟ فٟ 

 اٌزطظض

ظ/ شؽٚق خٛظح إثؽا١ُ٘  

 19ق

 رعؼ٠ف ِظغؽ 

 أ.ظ/ أزّع ػٍٟ )ِؼًّ اٌٍغبد(

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ 

أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ زك١ٓ 

  اثٛ اٌٙعٜ

 (1)َعظ/ إ٠ّبْ قؼ+

 ٔظؽ٠خ االززّبالد 

 9ظ/ أزّع ؼٚثٟ ق

         اٌثالثبء

زبقت آٌٟ فٟ اٌزطظض  االؼثؼبء

 )ػٍّٟ(

أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ إشؽاف: 

ظ/ إ٠ّبْ زك١ٓ اثٛ اٌٙعٜ+ 

 قؼع 

 رىٌٕٛٛخ١ب اٌزؼ١ٍُ )ػٍّٟ( 

 إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ زك١ٓ اثٛ اٌٙعٜ

 + ظ/ إ٠ّبْ قؼع

 رس١ًٍ زم١مٟ 

 )لبػخ اٌزعؼ٠ت(ظ/ غبظح ِسّع 

 ظ٠ٕب١ِىب اٌدكُ اٌدبِع

 )ق اقزػوبؼ طبٌجبد( ظ/ ػجع اٌؼظ١ُ 

 ٔظؽ٠خ االززّبالد 

 ظ/ أزّع ؼٚثٟ 

)ق اقزػوبؼ 

 طبٌجبد(

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 وٙؽث١خ 

 17ظ/ ػجع اٌؼظ١ُ ِمؽأٟ ق
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  الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم انرٌاضٍات شعبة

 

  انرابعة :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

 رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد       

 ظ/ ِعزذ ِسّع فؤاظ 

 رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد

 )ػٍّٟ(

   

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 زٍمبد ٚزمٛي 

 9قظ/ ٔظؽ اٌك١ع 

 ظ٠ٕب١ِىب اٌّٛائغ  

 ( 1ظ/ ثث١ٕخ ِسّع زكٓ )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ ق

  

 طؽق رعؼ٠ف  االث١ٕٓ

  7أ.ظ/ فب٠ؿ ِسّع ِٕظٛؼ َ

 

 

 رعؼ٠ف ِظغؽ

أ.ظ/ فب٠ؿ ِسّع ِٕظٛؼ )ِؼًّ 

 (1رعؼ٠ف ِظغؽ 

 ٔفكٟ ٚإؼشبظ خٔفك١ خطس

 1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘+ ظ/ ِسّع شؼجبْ أزّع َ

 

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 أ.ظ/ فب٠ؿ ِسّع ِٕظٛؼ

 

  اٌثالثبء

 ػ١ٍّــــــــــــــــخرؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ 

 رس١ًٍ ظاٌٟ 

 (3ظ/ ؾ٠ٕت ػ١بظ ) و١ٍخ اٌؼٍَٛ َ

 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 إٌظؽ٠خ إٌكج١خ

 11قظ/ إقّبػ١ً ػجع اٌظب٘ؽ  

 زٍمبد ٚزمٛي 

 11قظ/ ٔظؽ اٌك١ع 

 رٛثٌٛٛخٟ 

 (4ظ/ ِظطفٝ ظؼظ٠ؽٞ )زبقجبد َ

 

          اٌط١ّف
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم انكًٍٍاء شعبة

   االونً :انفرقة

 6-5 5-4 4-3    3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

          

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ١ؿ٠بء زؽاؼح ف 

 14ظ/ طبؼق أزّع ق

 ػٍَٛ ث١ٌٛٛخ١ٗ ػبِخ 

 ظ/ ؼخبء طٗ

 14+ظ/ ٘جٗ ق

 و١ّ١بء ػبِخ 

  14ظ/ فبطّخ ِسّٛظ ق

 ضٛاص اٌّبظح 

  14ظ/ ػجع اٌٛ٘بة ق

      

 يقرر ثقافً اخحٍاري  1ػٍّٟ و١ّ١بء ِح          االث١ٕٓ

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7ا.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

 8ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع َ

 * اٌزفى١ؽ اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ

 5أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َ

 * رؽث١خ طس١خ

 3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

 

 

 

 

 ػٍّٟ ف١ؿ٠بء        

   

 ػٍّٟ ػٍّٟ ث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ  اٌثالثبء

فك١ٌٛٛخٟ ٔجبد 

  1ِح

 ػٍّٟ

فك١ٌٛٛخٟ 

 1ٔجبد ِح

رّبؼ٠ٓ اقبق١بد ؼ٠بض١بد  

 1ِح

رعؼ٠ف ق أ/ ػؿ٠ؿح )

 طبٌجبد(

     

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

رّبؼ٠ٓ اقبق١بد   

 1ؼ٠بض١بد  ِح

)ق ِكزسعثبد أ/ طفبء

 رىٌٕٛٛخ١ب(

 ث١ٌٛٛخ١ب خكُ اإلٔكبْ 

 14ظ/ ػؿح قؼ١ع+ظ/ ٘جٗ اٌعل ق

ث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ 

 )ٔجبد(

 14ظ/ ؼشب وّبي ق

 و١ّ١بء ػبِخ 

أ.ظ/ ٘شبَ اٌفمٟ 

 14ق

 1ػٍّٟ و١ّ١بء ِح

 

 

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ  اٌط١ّف

 ظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛفأ.

 (1+ظ/ ف١ف١بْ فزسٟ+ ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ )َ

 خاٌؼؽث١ خاٌٍغ

 1أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ+ ظ/ ػؿد اٌدؽ٠زٍٟ َ

 اقبق١بد ؼ٠بض١بد 

 11ظ/ ِّعٚذ ؼث١غ ق

ػٍّٟ ث١ٌٛٛخ١ب خكُ 

 اإلٔكبْ
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 الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم انكًٍٍاء شعبة

 

   انثانٍة :انفرقة

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ( 1و١ّ١بء رس١ٍ١ٍخ )   

 ظ/ ق١ع ؼ٠بع)ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ( 

 ( 1و١ّ١بء رس١ٍ١ٍخ )

 1، ِح1ػٍّٟ ِح

   

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ظ٠ٕب١ِىب زؽاؼ٠خ 

 11ظ/ ػؿح ِسؽَ ق

 (1و١ّ١بء ف١ؿ٠بئ١خ)

 11ظ/ غبظح ِسّع ق

 اززّبالد ٚازظبء 

 11ظ/ ثعؼ اٌع٠ٓ ق١ع ق

 ػٍّٟ و١ّ١بء غ١ؽ ػض٠ٛخ 

 1ِح، 1ِح

 

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ االث١ٕٓ

 1أ.ظ/ ٕ٘بء ػؿد َ

( 1رّبؼ٠ٓ زكجبْ)

 أ/ إ٠ّبْ     1ِح

رّبؼ٠ٓ اززّبالد 

 ٚازظبء

 أ/ طفبء 

     ػٍّٟ ف١ؿ٠بء 

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ  اٌثالثبء

 )ػٍّٟ(

 خٚاٌظف١خ اٌّعؼق١ ح االظاؼ 

  5ظ/ ؼشب ػ٠ٛف زك١ٓ َ

 (3و١ّ١بء ػض٠ٛخ )

 11ظ/ ػبظي ػجع اٌدٛاظ ق

   

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 (1زكجبْ ) 

 15/16ظ/ قالِخ ٔبظٞ ق

 ػٍّٟ و١ّ١بء ػض٠ٛخ 

 1+ ِح1ِح

 ( 1و١ّ١بء ػض٠ٛخ)  

أ.ظ/ ػجعإٌجٟ ػ١كٛٞ 

 11ق

رّبؼ٠ٓ اززّبالد 

 1ِح

 11أ/ اقّبء ق

   

 حِٕب٘  اٌط١ّف

ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص )ِؼًّ رعؼ٠ف 

 (1ِظغؽ

( 1رّبؼ٠ٓ زكجبْ)

  11أ/اقّبء ق  1ِح
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 الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم انكًٍٍاء شعبة

 
  انثانثة :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث 

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

 (4و١ّ١بء ػض٠ٛخ) 1ػٍّٟ و١ّ١بء ف١ؿ٠بئ١خ ِح

 ظ/ اقّبء وّبي   

 ؼٍَٛ(ثى١ٍخ اٌ)

 و١ّ١بء ث١ئ١خ  1ػٍّٟ و١ّ١بء ػض٠ٛخ ِح

 ؼٍَٛ( ثى١ٍخ اٌظ/ ِسّٛظ ق١ع )

 رّبؼ٠ٓ ِؼبظالد 

 أ/ ش١ّبء

 

 3+ ِح1ػٍّٟ و١ّ١بء ف١ؿ٠بئ١خ ِح

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ( 3و١ّ١بء ف١ؿ٠بئ١خ ) 1ػٍّٟ و١ّ١بء ػض٠ٛخ ِح 

أ.ظ/ ٔبظ٠خ ٘الي 

 11ق

ػٍّٟ و١ّ١بء غ١ؽػض٠ٛخ  

 1+ِح1ِح

 3ػٍّٟ و١ّ١بء ػض٠ٛخ ِح

 فٟ اٌزطظض )ػٍّٟ( زبقت آٌٟ االث١ٕٓ

إشؽاف:أ.ظ/زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ + ظ/ إ٠ّبْ 

 قؼع 

 

 رىٌٕٛٛخ١ب اٌزؼ١ٍُ )ػٍّٟ(

إشؽاف: أ.ظ/زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ +ظ/ 

 إ٠ّبْ قؼع

 

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ 

أ.ظ/زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ 

ظ/ إ٠ّبْ اٌٙعٜ +

 (1قؼع )َ

   3ػٍّٟ و١ّ١بء غ١ؽػض٠ٛخ ِح

 رعؼ٠ف ِظغؽ اٌثالثبء

 ظ/ ؼشب ؼِؿٞ 

 (1)ِؼّجً اٌزعؼ٠ف اٌّظغؽ 

 

 (3و١ّ١بء ف١ؿ٠بئ١خ)

 11أ.ظ/ ِسّع اٌؽث١ؼٟ ق

    

  االؼثؼبء

 

 ِؼبظالد رفبض١ٍخ 

 (1ظ/ ِّعٚذ ؼث١غ )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ َ

 ف١ؿ٠بء ز٠ٛ١خ 

 ظ/ ٘بٌخ ض١ؽٞ

َ(3) 

رّبؼ٠ٓ ِؼبظالد 

  11أ/ خٙبظ ق 1ِح

 

 (4و١ّ١بء ػض٠ٛخ) ػٍّٟ ف١ؿ٠بء 

  11أ.ظ/ ِّعٚذ طٗ ق

 

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 ػٍَٛ ث١ئ١خ 

 1َ أ.ظ/ آِبي ؼث١غ +ظ/ ربِؽ شؼجبْ

زبقت اٌٟ فٟ 

 اٌزطظض

 6ظ/ اقّبء ػٍٟ َ

  

 

 

  



  

 

               2222/2222وانعًهً اننظرٌةانًحاضرات واندروس  لجدوكهٍة انحربٍة                                                   

 ػ١ّع اٌى١ٍخ     ظاؼح شئْٛ اٌطالة                                     ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة                                       ِع٠ؽ إ                          اٌّطزض       37              

 
                                                                                             

 )أ.ظ/ آِبي خّؼخ ػجع اٌفزبذ(              )ظ/ أزّع ػجع اٌّٛخٛظ ق١ع(                                        )أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف(                                   )قّؽ أزّع ِظطفٝ(                    

 

3

7

 

 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم انكًٍٍاء شعبة

 

  انرابعة :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

         

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ػٍَٛ ِزىبٍِخ 

 ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص 

 )ِكزعثبد رىٌٕٛٛخ١ب(

 ( 6و١ّ١بء ػض٠ٛخ)

 ظ/ إثؽا١ُ٘ ػظبَ 

 )ق اقزػوبؼ طبٌجبد(

 ( 5و١ّ١بء ف١ؿ٠بئ١خ) 

 11ظ/ ِكؼع ق     

 (1)و١ّ١بء غ١ؽ ػض٠ٛخ 

 11ظ/ ؼا١ٔب خبثؽ ق

 (5و١ّ١بء ف١ؿ٠بئ١خ )

 )ػٍّٟ(

 رعؼ٠ف ِظغؽ  االث١ٕٓ

  8َظ/ اقّبء ػٍٟ  

 طؽق رعؼ٠ف

 15/16ق ظ/ اقّبء ػٍٟ

 ٔفكٟ ٚإؼشبظ خٔفك١ خطس

 1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘+ ظ/ ِسّع شؼجبْ أزّع َ

 

  

  اٌثالثبء

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 ( 5و١ّ١بء ف١ؿ٠بئ١خ) 

أ.ظ/ ِسّع اٌؽث١ؼٟ 

 11ق

ػٍَٛ اقبق١بد 

 (ػٍّٟ) اٌّٛاظ

 (5و١ّ١بء ف١ؿ٠بئ١خ )

 )ػٍّٟ(

 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 (7و١ّ١بء ػض٠ٛخ ) 

 11أ.ظ/ ػجعإٌجٟ ػ١كٛٞ ق

 (6و١ّ١بء ػض٠ٛخ)

ظ/ ؼِضبْ ِؼٛع 

 11ق

 (9و١ّ١بء ػض٠ٛخ)

 11ظ/ ػجعإٌّؼُ ق

   1ػٍّٟ و١ّ١بء ػض٠ٛخ ِح

 اقبق١بد ػٍَٛ اٌّٛاظ  1ػٍّٟ و١ّ١بء ػض٠ٛخ ِح  اٌط١ّف

 11أ.ظ/ أزّع خبثؽ ق

   1ػٍّٟ و١ّ١بء غ١ؽ ػض٠ٛخ ِح

 1ػٍّٟ و١ّ١بء غ١ؽ ػض٠ٛخ ِح
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  الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم انفٍزٌاء شعبة 

   االونً :انفرقة

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

 اٌكجذ
 )أوبظ٠ّٟ(

 اقبق١بد اٌؽ٠بض١بد 

 ظ/ زكٓ ٠ٛقف )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ(

 ضٛاص اٌّبظح 

 ظ/ أزّع زبرُ )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ(

ث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ  

 )ػٍّٟ(

  

االزع 
 )أوبظ٠ّٟ(

  

 ػٍّٟ ف١ؿ٠بء 

 ػٍَٛ ث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ     

 أ.ظ/ ؼخبء طٗ

 14ق +ظ/ ٘جٗ ؼث١غ

 زؽاؼح 

 اٌٍغبد( ظ/ ػبظي اٌك١ع )ِؼًّ

 

خ١ٌٛٛخ١ب ػبِخ 

 )ػٍّٟ( 

   

   االث١ٕٓ

 

 خ١ٌٛٛخ١ب ػبِخ 

 أ.ظ/ ِسّع أثٛ اٌغبؼ 

 (ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ) 

 يقرر ثقافً اخحٍاري

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7ا.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

 8ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع َ

 * اٌزفى١ؽ اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ

 5إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َأ.ظ/ ػجعهللا 

 * رؽث١خ طس١خ

  3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

 

 

 زؽاؼح 

 ظ/ ػبظي اٌك١ع

    

 ث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ    اٌثالثبء

 فك١ٌٛٛخٟ )ػٍّٟ( 

    ث١ٌٛٛخ١ب خكُ اإلٔكبْ )ػٍّٟ(     

االؼثؼبء 
 )أوبظ٠ّٟ(

 ث١ٌٛٛخ١ب خكُ اإلٔكبْ    

   14ق ظ/ ػؿح قؼ١ع+ظ/ ٘جٗ اٌعل

ث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ 

 )ٔجبد(

  14ق ظ/ ؼشب وّبي

 (1و١ّ١بء ػبِخ )

أ.ظ/ ٘شبَ اٌفمٟ 

 11ق

 

  ػٍّٟ و١ّ١بء 

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ  اٌط١ّف

 ظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛفأ.

+ظ/ ف١ف١بْ فزسٟ+ ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ 

َ(1) 

 خاٌؼؽث١ خاٌٍغ

أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ+ ظ/ ػؿد اٌدؽ٠زٍٟ 

َ1 

 (1و١ّ١بء ػبِخ )

 11ظ/ ٘جٗ اٌك١ع ق
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 الئحة حدٌثةاألول  اندراصً  انفصم انفٍزٌاء شعبة

   انثانٍة :انفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث 

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ا٘زؿاؾاد ِٚٛخبد 

 ظ/ قٛؾاْ خبثؽ )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ(

 ( 3و١ّ١بء ) 

 ظ/ ؾ٠ٕت ػجع اٌٛ٘بة 

 )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ(

  

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ظ٠ٕب١ِىب زؽاؼ٠خ 

 13ظ/ طالذ ِسؽٚـ ق

 ( 3و١ّ١بء )

 11ظ/ زكٕبء زك١ٓ ق

 (1ؼ٠بض١بد رطج١م١خ )

 11ظ/ ػجع اٌؼظ١ُ ػجع اٌٙبظٞ ق

 ظ٠ٕب١ِىب زؽاؼ٠خ 

 ظ/ طالذ ِسؽٚـ

 

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ االث١ٕٓ

 1أ.ظ/ ٕ٘بء ػؿد َ

     ػٍّٟ و١ّ١بء 

 

 1رّبؼ٠ٓ زكجبْ  اٌثالثبء

 11قأ/ أزّع ػؿد 

ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ 

 )ػٍّٟ(

 خٚاٌظف١خ اٌّعؼق١ح االظاؼ

 5ظ/ ؼشب ػ٠ٛف زك١ٓ َ

 رّبؼ٠ٓ ؼ٠بض١بد رطج١م١خ 

 11أ/ ِؽٚح ق

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 (1زكجبْ ) 

 11ظ/ ِسّع ؼخت ق

 ف١ؿ٠بء فٍى١خ ٚاؼطبظ خ٠ٛخ  

 11ظ/ ٠بقؽ ػجع اٌمٛٞ ق

  ػٍّٟ ف١ؿ٠بء 

 حِٕب٘  اٌط١ّف

  11ظ/ اقّبء ػجع إٌجٟ قأ.ظ/ آِبي ؼث١غ+

 
 

 (1ػٍَٛ ث١ئ١خ )

 1أ.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ
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  الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم انفٍزٌاء شعبة 

 
 

  انثانثة :انفرقة

  5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث 

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ِؼبظالد رفبض١ٍخ خؿئ١خ   

 ظ/ زكٓ ٠ٛقف )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ( 

 اٌزطظض)ػٍّٟ(زبقت آٌٟ فٟ 

 إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ

 +ظ/ إ٠ّبْ قؼع 

 

 رىٌٕٛٛخ١ب اٌزؼ١ٍُ )ػٍّٟ( 

إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ 

 اٌٙعٜ +ظ/ إ٠ّبْ قؼع

 

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ف١ؿ٠بء ازظبئ١خ  

 ظ/ أزّع شؼجبْ )و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثبٌّىزت( 

 ف١ؿ٠بء غؼ٠خ ٚأط١بف

 ثبٌّىزت(ظ/ خّبي ػط١خ )و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

 إٌظؽ٠خ إٌكج١خ     

 ظ/ أشؽف غبُٔ )و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثبٌّىزت( 

 

  

 رعؼ٠ف ِظغؽ   االث١ٕٓ

 أ.ظ/ آِبي ؼث١غ+ظ/ اقّبء ػجع إٌجٟ 

 ( 1ق )اٌزعؼ٠ف اٌّظغؽ 

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ  

أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ 

ظ/ إ٠ّبْ + اٌٙعٜ

 (1قؼع )َ

    

 (1) ١ِىب١ٔىب اٌىُ  اٌثالثبء

  11ظ/ ػج١ؽ إثؽا١ُ٘ ق

     ػٍّٟ ف١ؿ٠بء ز٠ٛ١خ 

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 رّبؼ٠ٓ ِؼبظالد رفبض١ٍخ خؿئ١خ  

 أ/ خٙبظ )و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثبٌّىزت(   

 ف١ؿ٠بء ز٠ٛ١خ 

 ظ/ ٘بٌخ ض١ؽٞ

َ(3) 

    

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

  

 (1ػٍَٛ ث١ئ١خ )

  3ظ/ ؼث١غ وّبي َ

 

 زبقت اٌٟ فٟ

 اٌزطظض

 6ظ/ اقّبء ػٍٟ َ

  



  

 

               2222/2222وانعًهً اننظرٌةانًحاضرات واندروس  لجدوكهٍة انحربٍة                                                   

 ػ١ّع اٌى١ٍخ     ظاؼح شئْٛ اٌطالة                                     ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة                                       ِع٠ؽ إ                          اٌّطزض       41              

 
                                                                                             

 )أ.ظ/ آِبي خّؼخ ػجع اٌفزبذ(              )ظ/ أزّع ػجع اٌّٛخٛظ ق١ع(                                        )أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف(                                   )قّؽ أزّع ِظطفٝ(                    

 

4

1

 

         

 الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم انفٍزٌاء شعبة

 

  انرابعة :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث 

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ظ٠ٕب١ِىب وٙؽث١خ 

 )و١ٍخ اٌؼٍَٛ(ظ/ ػبظي فزسٟ 

 ظ٠ٕب١ِىب وٙؽث١خ    

 )ػٍّٟ( 

     

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 (1ف١ؿ٠بء خٛاِع )  

 )ق اقزػوبؼ طالة( ظ/ قٛؾاْ طبثؽ

ف١ؿ٠بء خٛاِع 

 ( )ػٍّٟ(1)

 ( 1ف١ؿ٠بء ٠ٚٛٔخ )

 17قظ/ ِسكٓ ثبشب 

( 1ف١ؿ٠بء ٠ٚٛٔخ )

 )ػٍّٟ(

  

 رعؼ٠فطؽق   االث١ٕٓ

 17ظ/ؼشب ؼِؿٞ ق

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 17ظ/ؼشب ؼِؿٞ ق

 ٔفكٟ ٚإؼشبظ خٔفك١ خطس

 1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘+ ظ/ ِسّع شؼجبْ أزّع َ

 

 

 ثالؾِب

 ظ/ ػج١ؽ إثؽا١ُ٘  

 

 

  اٌثالثبء

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 

 ثالؾِب 

 ظ/ ػج١ؽ إثؽا١ُ٘

 (11)ق

 ١ٌؿؼ 

  11ظ/ فبطّخ ػجع اٌٍط١ف ق

 

 ١ٌؿؼ

 )ػٍّٟ(

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ظٚائؽ اٌىزؽ١ٔٚخ  ػٍّٟ ف١ؿ٠بء  

 ظ/ ِسّع ٠ٛقف 

 ظٚائؽ اٌىزؽ١ٔٚخ    

 )ػٍّٟ(

   

 ػٍَٛ ِزىبٍِخ    اٌط١ّف

 11ظ/ ؼث١غ وّبي ق
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم بٍونوجً شعبة

   االونً :انفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ػٍّٟ ف١ؿ٠بء     

 

  

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 

 1ػٍّٟ و١ّ١بء ِح

 رٕٛع ث١ٌٛٛخٟ 

 11قظ/ ؼا١ٔب ِسّع 

ػٍّٟ خ١ٌٛٛخ١ب 

 1ػبِخ ِح

ػٍّٟ خ١ٌٛٛخ١ب 

 1ػبِخ ِح

 ث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ 

 15/16ظ/ ١ِبظح+ ظ/ ٘جٗ ؼث١غ ق

 

 1رٕٛع ث١ٌٛٛخٟ ِحػٍّٟ 

   االث١ٕٓ

 

 

 خ١ٌٛٛخ١ب ػبِخ 

 أ.ظ/ ِسّع اثٛ اٌغبؼ 

 )ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ( 

 يقرر ثقافً اخحٍاري

 *ِمؽؼ ثمبفخ ػ١ٍّخ

 7ا.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ  َ

 * رؽث١خ ث١ئ١خ

 8ظ/ قٍٜٛ ؼِضبْ +ظ/ قسؽ ِسّع َ

 *اٌزفى١ؽ اٌفٍكفٟ ٚاٌؼٍّٟ

 5أ.ظ/ ػجعهللا إثؽا١ُ٘ ٠ٛقف َ

 رؽث١خ طس١خ* 

 3ظ/ ػجعاٌٙبظٞ اٌش١ص َ

 

 

 زؽاؼح 

 15/16ظ/ خّؼخ طجؽٞ ق

 

 

 

 

 1ػٍّٟ و١ّ١بء ِح

رّبؼ٠ٓ خجؽ     اٌثالثبء

 ٕٚ٘عقخ 

أ/ طفبء 

 15/16ق

 رٕٛع ث١ٌٛٛخٟ 

 )رمك١ُ(  1ػٍّٟ ِح

 رٕٛع ث١ٌٛٛخٟ 

 )رمك١ُ(1ػٍّٟ ِح

 رٕٛع ث١ٌٛٛخٟ 

 )رمك١ُ( 1ػٍّٟ ِح

ػٍّٟ فك١ٌٛٛخٟ 

 1ٔجبد ِح

فك١ٌٛٛخٟ ػٍّٟ 

 1ٔجبد ِح

 ضٛاص ِبظح   االؼثؼبء

 11قظ/ ػجع اٌٛ٘بة 

 خجؽ ٕٚ٘عقخ 

 11قظ/ ٘جٗ ؼؾق 

 ث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ 

 11ظ/ ؼشب وّبي ق

 1و١ّ١بء ػبِخ 

 11أ.ظ/ ٘شبَ اٌفمٟ ق

 ػٍّٟ ث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ 

 )ز١ٛاْ( 1ِح

 اٌزؽث١خ ٚلضب٠ب اٌؼظؽ  اٌط١ّف

ظ/ ٠ٛقف ق١ع+ ظ/ قسؽ ػ٠ٛف+ظ/ أ.

ظ/ ػجع هللا ِسّٛظ ف١ف١بْ فزسٟ+ 

َ(1) 

 خاٌؼؽث١ خاٌٍغ

أ.ظ/ ِسّع ظ٠بة غؿاٚٞ+ ظ/ ػؿد 

 1اٌدؽ٠زٍٟ َ

 1و١ّ١بء ػبِخ 

 14ظ/ ٘جٗ اٌك١ع ق       

 رٕٛع ث١ٌٛٛخٟ 

 14ظ/ ػبظي ػجع اٌسى١ُ ق
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 الئحة حدٌثةاألول اندراصً  انفصم بٍونوجً شعبة

 

   انثانٍة :انفرقة

 5-4   4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث 

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

  1ػٍّٟ طسبٌت ِح 

 

     1ػٍّٟ طسبٌت ِح

 1ػٍّٟ ١ِىؽٚث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ ِح  1ػٍّٟ ١ِىؽٚث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ ِح

 

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 الفمبؼ٠بد  

)ق اقزػوبؼ ظ/ قبؼح قبِٟ 

 طبٌجبد(

 طسبٌت 

 ( 1ظ/ اقّبء ػعٚٞ )ِؼًّ رعؼ٠ف ِظغؽ 

 ػٍُ األٔكدخ 

 (1)ِؼًّ رعؼ٠ف ِظغؽ  ظ/ أقبِخ قؽزبْ

 

 (3و١ّ١بء ػبِخ )   

 13أ.ظ/ ا٠ّٓ طالذ ق

 

 

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ االث١ٕٓ

 1أ.ظ/ ٕ٘بء ػؿد َ

  ػٍّٟ زفؽ٠بد فمبؼ٠خ     1ػٍّٟ و١ّ١بء ِح

 ق١ىٌٛٛخ١ب اٌزؼٍُ  1ػٍّٟ و١ّ١بء ِح اٌثالثبء

 )ػٍّٟ( 

 خٚاٌظف١خ اٌّعؼق١ حاالظاؼ

 5ػ٠ٛف زك١ٓ َ ظ/ ؼشب

 (3و١ّ١بء ػبِخ ) 

 13أ.ظ/ طبٌر اٌؼٟٛٔ ق

  

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ١ِىؽٚث١ٌٛٛخ١ب ػبِخ      ػٍّٟ أٔكدخ ٚرم١ٕخ ِدٙؽ٠خ 

 ظ/ زٕبْ ػجع هللا )ِؼًّ اٌٍغبد(

 

  

 

  حِٕب٘                       اٌط١ّف

 11أ.ظ/ آِبي ؼث١غ + ظ/ ربِؽ شؼجبْ ق

 

 زفؽ٠بد فمؽ٠خ 

 15/16اٌؼؿ٠ؿ ق ظ/ ق١ع ػجع

  ػٍّٟ الفمبؼ٠بد 
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  الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصمبٍونوجى  شعبة 

 

  انثانثة :انفرقة

 5-4    4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ػٍُ اٌط١ٍخ+ ث١ٌٛٛخ١ب خؿئ١خ     

 ظ/ ػجع اٌىؽ٠ُ+ ظ/ ا٠ّٓ 

 اٌؼٍَٛ()ثى١ٍخ 

  ػٍّٟ أؼشد١ٔٛبد 

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 ػٍُ اٌط١ٍخ+ ث١ٌٛٛخ١ب خؿئ١خ 

 )ػٍّٟ( 

 ثىزؽ٠ب 

 ظ/ ثؽٚد اٌك١ع    

 1ِؼًّ رعؼ٠ف ِظغؽ

 ف١ؽٚقبد 

 11قظ/ ؼضب طٗ 

 أؼشد١ٔٛبد     

 11ق ظ/ ؼضب طٗ

 ػٍُ األخٕخ 

ظ/ أزّع لٕع٠ً+ظ/ ٚقبَ قبٌُ 

 1117ق

  

 )ػٍّٟ( اٌزطظض بقت اٌٟ فٟز االث١ٕٓ

 إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ

 +ظ/ إ٠ّبْ قؼع

 

 )ػٍّٟ( رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ

إشؽاف: أ.ظ/ زكبَ اٌع٠ٓ اثٛ اٌٙعٜ +ظ/ إ٠ّبْ 

 قؼع

 

 رىٌٕٛٛخ١ب رؼ١ٍُ

أ.ظ/ زكييييييييبَ اثييييييييٛ 

ظ/ إ٠ّيييييبْ اٌٙيييييعٜ+

 (1قؼع )َ

    

 رعؼ٠ف ِظغؽ اٌثالثبء

 (11ظ/ ٔٙٝ طٛفٟ )ق

طجميييييييبد ٚريييييييبؼ٠ص  ػٍّٟ أخٕخ  ػٍّٟ ثىزؽ٠ب ٚف١ؽٚقبد 

 األؼع 

ظ/ قيي١ع ػجييع اٌؼؿ٠ييؿ 

)َ اٌؼٍييييييييييييييييييييييييييَٛ 

 االفزؽاض١خ(

  ػٍّٟ أخٕخ   

االؼثؼبء 

 )أوبظ٠ّٟ(

 و١ّ١بء ز٠ٛ١خ  

  ظ/ أِبٟٔ ِسّع )َ اٌؼٍَٛ االفزؽاض١خ( 

 ِبئ١خ ٚز١ٛا١ٔخ أز١بء           

 ( 1ظ/ ضبٌع ؾغٍٛي )رعؼ٠ف ِظغؽ 

  ػٍّٟ و١ّ١بء ز٠ٛ١خ 

  اٌط١ّف

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 ( 1ػٍَٛ ث١ئ١خ )

 3ظ/ ؼث١غ وّبي َ

ٌٟ فٟ آزبقت 

 اٌزطظض

 6ظ/ اقّبء ػٍٟ َ

 طجمبد ٚربؼ٠ص األؼع

 )ػٍّٟ( 
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 الئحة حدٌثة األولاندراصً  انفصم بٍونوجً شعبة

 

  انفرقة انرابعة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 انحوقٍث

 انٍوو

اٌكجذ 

 )أوبظ٠ّٟ(

         

االزع 

 )أوبظ٠ّٟ(

 اٌؼضٛٞ اٌزشؽ٠ر اٌّمبؼْ+ اٌزطٛؼ  فطؽ٠بد )ػٍّٟ(  

 11قظ/ ِٙب زك١ٓ    

 فطؽ٠بد 

 ظ/ ِٟ ِٛا٘ت )لبػخ ِكزسعثبد رىٌٕٛٛخ١ب( 

  

 طؽق رعؼ٠ف االث١ٕٓ

 (11ظ/ ٔٙٝ طٛفٟ )ق

 رعؼ٠ف ِظغؽ

 (11ظ/ ٔٙٝ طٛفٟ )ق

 ػٍُ اٌفٍه 

ظ/ ؼفؼذ اٌزؽة 

 9ق

 ٔفكٟ ٚإؼشبظ خٔفك١ خطس

 1ظ/ ِسّع ١ًٍ٘+ ظ/ ِسّع شؼجبْ أزّع َ

 

 رعؼ٠ف ِظغؽ  

 ظ/ ٔٙٝ طٛفٟ  

 

  اٌثالثبء

 رؽث١ـــــــــــــــــــــــــــــخ ػ١ٍّــــــــــــــــخ

 خ١ٌٛٛخ١ب ث١ئ١خ

ظ/ ِسّع ػٍٟ أغب 

 17ق

 خ١ٌٛٛخ١ب ِظؽ

ظ/ أزّع ٚخ١ٗ )ثى١ٍخ   

 (8اٌؼٍَٛ ق

   

 ث١ئخ ز١ٛا١ٔخ ٚقٍٛن ز١ٛأٟ   االؼثؼبء

 17قظ/ ضبٌع ؾغٍٛي 

 خ١ٌٛٛخ١ب ث١ئ١خ     

ظ/ ِسّع ػٍٟ أغب 

 17ق

 خ١ٌٛٛخ١ب ِظؽ 

ظ/ أزّع ٚخ١ٗ   

 ( 8)ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ ق

 فك١ٌٛٛخٟ ٔجبد 

 ظ/ ٘شبَ ػجبـ+ظ/ ضٍٛظ )ِكزسعثبد رىٌٕٛٛخ١ب(

 1، ِح1ز١ٛا١ٔخ ِحػٍّٟ ث١ئخ     

   1ػٍّٟ رشؽ٠ر ِمبؼْ ِح ػٍّٟ فك١ٌٛٛخٟ ٔجبد  1ػٍّٟ رشؽ٠ر ِمبؼْ ِح  اٌط١ّف

 

 


