
 ػًيذ انكهيخ   ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                          انًغئٕل اإلداسٖ                            سئيظ انمغى            

 

 ْيى ػجذانحًيذأ.د/ دمحم إثشا                
 أبوالحسن خليل

  0202/0202انجبيؼي انجبيؼي نهؼبو انزطجميخ نهفصم انذساعي االٔل انًحبضشاد جذٔل              

 كهيخ انزشثيخ انُٕػيخ 

 االٔني    انفشلخ /          االلزصبد انًُضنيلغى  /
 

 يٍ        إني

    

  5:22  5:55 

 

 يٍ        إني  

    

  4:02     5:25 

 

 يٍ        إني  

    

  3:32     4:25 

 

 يٍ        إني  

    

  0:42      3:05 

 

 يٍ     إني  

    

2:52   

0:35 

 

 إني      يٍ      

    

  2        2:45 

 

 يٍ       إني  

    

  20:22  20:55 

 

 إني      يٍ      

    

  22:02    20:25 

 

 إني       يٍ     

    

  22:32    22:25 

 إني     يٍ       

    

  9:42  22:05  

 

 إني     يٍ       

    

  8:52   9:35 

 

 يٍ        إني  

   

  8     8:45    

 

 

 انضيٍ     

         

 انيٕو   

 انغجذ      

 خيٕط ٔرشاكيت

 ا.د/غبدح شبكش

Online 

    

 

كيًيبء ػضٕيخ  

 ٔغيش ػضٕيخ

 ا.د/فضم ػجذِ

Online 

 يذخم ػهٕو األعشح

 ا.و.د/سشب يُصٕس

Online 

 

 األحذ

    

 

 

 اعظ اػذاد انغزاء

 ا.و.د/َٕال طبحٌٕ

Online 

 يذخم إني انؼهٕو انزشثٕيّ 

 د / إعشاء صيذاٌ

Online 

 االرُيٍ

ادٔاد ٔيبكيُبد 

 انحيبكخ

 ا.د/غبدح شبكش

Online 

 حمٕق االَغبٌ   

 ا.د/ ْبَي شحزّ

Online  

 انًُبْج ٔرُظيًٓب

 د/ْبجش سضب

Online 

 الزصبديبد انغزاء

 بٌ ثذٖٔد/ايً

Online 

 

 ءانثالثب

 كًيبء ػضٕيّ ٔغيش ػضٕيّ

 .أحًذ عهًبٌد4يج2يؼًم انزغزيّ 

 كًيبء ػضٕيّ ٔغيش ػضٕيّ

 .أحًذ عهًبٌد 3يج2يؼًم انزغزيّ

 كًيبء ػضٕيّ ٔغيش ػضٕيّ

 .أحًذ عهًبٌد0يج2يؼًم انزغزيّ 

 كًيبء ػضٕيّ ٔغيش ػضٕيّ

 .أحًذ عهًبٌد2يج2يؼًم انزغزيّ 

 االسثؼبء

 

 

 ذاد انغزاءاعظ اػ

 ذو.ثغًّ عؼ2يج0يؼًم انزغزيّ

 اعظ اػذاد انغزاء

 ذو.ثغًّ عؼ0يج0يؼًم انزغزيّ

 اعظ اػذاد انغزاء

 ذو.ثغًّ عؼ3يج0يؼًم انزغزيّ

 اعظ اػذاد انغزاء

 ذو.ثغًّ عؼ4يج0يؼًم انزغزيّ

 دٔاد ٔيبكيُبدا

 .عحش ثبشبد3يج0لبػّ الزصبد

 دٔاد ٔيبكيُبدا

 .عحش ثبشبد4يج0لبػّ الزصبد

 ٔاد ٔيبكيُبددا

 .عحش ثبشبد2يج0لبػّ الزصبد

 دٔاد ٔيبكيُبدا

 .عحش ثبشبد0يج0لبػّ الزصبد

 خيٕط ٔرشاكيت َغجيّ

 ػهيبء ػهٗو.0يج0لبػّ الزصبد

 خيٕط ٔرشاكيت َغجيّ

 و.ػهيبء ػه2ٗيج0لبػّ الزصبد

 خيٕط ٔرشاكيت َغجيّ

 و.ػهيبء ػه4ٗيج0لبػّ الزصبد

 خيٕط ٔرشاكيت َغجيّ

 .ػهيبء ػهٗو3يج0لبػّ الزصبد 

خيٕط      

 ٔرشاكيت

 ا.د/يُٗ شبْيٍ

Online 

 

 انخًيظ



 ػًيذ انكهيخ   ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                          انًغئٕل اإلداسٖ                            سئيظ انمغى            

 

 ْيى ػجذانحًيذأ.د/ دمحم إثشا                
 أبوالحسن خليل

 

 0202/0202جذٔل انًحبضشاد انزطجميخ نهفصم انذساعي االٔل نهؼبو انجبيؼي انجبيؼي              

 كهيخ انزشثيخ انُٕػيخ

 

 

 لغى  /االلزصبد انًُضني          انفشلخ / انثبَيخ        

 يٍ        إني

 

25:5     5:5 5 

 

 يٍ        إني

 

4:02     5:25 

 

 

 

 يٍ        إني

 

3:32     4:25 

 

 يٍ        إني

 

0:42      3:05 

 

 يٍ        إني

 

2:52     0:35 

 

 إني      يٍ    

 

2      2:45 

 

 يٍ       إني

 

20:22  20:55 

 

 إني      يٍ    

 

22:02    20:25 

 

 إني       يٍ   

 

22:32    22:25 

 إني         يٍ 

 

9:42  22:05 

 

 إني     يٍ     

 

8:52   9:35 

 

 يٍ        إني

 

8      8:45 

 

 

 انضيٍ

 

 انيٕو

   

 

 سػبيّ رٖٔ االحزيبجبد انخبصّ

 د/أيم انغؼيذ

Online 

 فغيٕنٕجٗ اَغبٌ

 ا.د/فضم ػجذِ انذيت

Online 

 اداسح اػًبل انًُضل

 ا.و.د سشب يُصٕس

Online 

 انغجذ

 

 

 اكيت َغجيخخيٕط ٔرش    

 ا.د/يُي شبْيٍ

Online 

 
 األحذ

 

 رشثيّ ٔيشكالد انًجزًغ  

 ا.د/صالح ػجذ انمبدس

Online 

   

 االرُيٍ

 

 

 

 

 ػهى َفظ انًُٕ 

 د/ايم انغؼيذ

Online 

 اػذاد أطؼًخ

 ا.و.د/غبدح انجغيَٕي

Online 

 انحبعت االنٗ فٗ انزخصص

 د/يبجذح

Online 

 

 انثالثبء

 

 اػذاد أطؼًّ

 يخضٌ)ة(

 6يج

 د.يُٗ جالل

 اػذاد أطؼًّ

 يخضٌ )ة(

 5يج

 د.يُٗ جالل

 اػذاد أطؼًّ

 يخضٌ )ة(

 4يج

 د.يُٗ جالل

 اػذاد أطؼًّ

 يخضٌ)ة(

 3يج

 د.يُٗ جالل

 اػذاد أطؼًّ

 يخضٌ )ة(

 0يج

 د.يُٗ جالل

 

 اػذاد أطؼًّ

 يخضٌ )ة(

 2يج

 د.يُٗ جالل

 االسثؼبء

 

 

 حبعت اني في انزخصص

 5يج2يؼًم 

 

 حبعت اني في انزخصص

 2 يؼًم

 6يج

 حبعت اني في انزخصص

 2يؼًم 

 3يج

 حبعت اني في انزخصص

 2يؼًم 

 4يج

 حبعت اني في انزخصص

 2يؼًم 

 2يج

 حبعت اني في انزخصص

 2يؼًم 

 0يج

 اداسحأػًبل انًُضل

 يخضٌ)أ(

 0يج

 و.َغًّ دمحم

 اداسحأػًبل انًُضل

 يخضٌ)أ(

 2يج

 و.َغًّ دمحم

 اداسحأػًبل انًُضل

 يخضٌ)أ(

 6يج

 و.َغًّ دمحم

 داسحأػًبل انًُضلا

 يخضٌ)أ(

 5يج

 و.َغًّ دمحم

 اداسحأػًبل انًُضل

 يخضٌ)أ(

 4يج

 و.َغًّ دمحم

 اداسحأػًبل انًُضل

 يخضٌ )أ(

 3يج

 و.َغًّ دمحم

 فغيٕنٕجي اَغبٌ

 يؼًم انكًيبء

 3يج

 د.أحًذ عهًبٌ

 فغيٕنٕجي اَغبٌ

 يؼًم انكًيبء

 0يج

 د.أحًذ عهًبٌ

 فغيٕنٕجي اَغبٌ

 يؼًم انكًيبء

 2يج

 عهًبٌ د.أحًذ

 فغيٕنٕجي اَغبٌ

 يؼًم انكًيبء

 6يج

 د.أحًذ عهًبٌ

 فغيٕنٕجي اَغبٌ

 يؼًم انكًيبء

 5يج

 د.أحًذ عهًبٌ

 

 فغيٕنٕجي اَغبٌ

 يؼًم انكًيبء

 4يج

 د.أحًذ عهًبٌ

 اعظ رصًيى

 2لبػخ رفصيم

 4يج

 و.ٔفبء صجحي

 اعظ رصًيى

 2لبػخ رفصيم

 3يج

 و.ٔفبء صجحي

 اعظ رصًيى

 2لبػخرفصيم

 0يج

 يو.ٔفبء صجح

 اعظ رصًيى

 2لبػخ رفصيم

 2يج

 و.ٔفبء صجحي

 اعظ رصًيى

 2لبػخرفصيم

 6يج

 و.ٔفبء صجحي

 اعظ رصًيى

 2لبػخ رفصيم

 5يج

 و.ٔفبء صجحي

 خيٕط ٔرشاكيت

 0لبػخ رفصيم

 2يج

 و.ُْذ ػهٗ

 خيٕط ٔرشاكيت

 0لبػخ رفصيم

 4يج

 و.ُْذ ػهٗ

 خيٕط ٔرشاكيت

 0لبػخ رفصيم

 5يج

 و.ُْذ ػهٗ

 

 خيٕط ٔرشاكيت

 0يملبػخ رفص

 0يج

 و.ُْذ ػهٗ

 خيٕط ٔرشاكيت

 0لبػخ رفصيم

 3يج

 و.ُْذ ػهٗ

 خيٕط ٔرشاكيت

 0رفصيملبػخ 

 6يج

 و.ُْذ ػهٗ

 

 

 

 

 

 (0اعظ رصًيى انًالثظ) 

 ا.د/ايُبط انذسيذٖ

Online 

  

 انخًيظ



 ػًيذ انكهيخ   ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                          انًغئٕل اإلداسٖ                            سئيظ انمغى            

 

 ْيى ػجذانحًيذأ.د/ دمحم إثشا                
 أبوالحسن خليل

 0202/0202جذٔل انًحبضشاد انزطجيمخ نهفصم انذساعي األٔل نهؼبو انجبيؼي انجبيؼي 

 

 

 

 انفشلخ / انثبنثخ       نًُضني     لغى  /االلزصبد ا
 

 يٍ        إني  

    

5:22    5:55 

 يٍ        إني  

    

  4:02     5:25 

 

 يٍ        إني  

    

  3:32     4:25 

 

 يٍ        إني  

    

  0:42      3:05 

 

 يٍ        إني  

    

  2:52     0:35 

 

 إني      يٍ      

    

  2        2:45 

 

 إني       يٍ   

    

  20:22    20:55 

 

 إني       يٍ    و

    

  22:02    20:25 

 

 إني       يٍ     

    

  22:32    22:25 

 إني     يٍ       

    

  9:42  22:05  

 

 إني     يٍ     

 

8:52   9:35 

 

 يٍ        إني  

   

  8      8:45    

 

 

 انضيٍ     

         

 انيٕو   
   

 

 اداسِ انٕلذ 

 د.ٔالء ػجذ انشحًٍ

Online 

 

 ػهى َفظ رؼهيًٗ)َظشيبد رؼهى(

 أ.د/يٓبة انٕلبد

Online 

 

 انغجذ

 

 

 انزشثيخ ػًهي
 األحذ

 

 إداسح يٕاسد ٔرششيذ االعزٓالن

 2لبػّ الزصبد

 6يج

 و.ػهيبء ػهٗ

 إداسح يٕاسد ٔرششيذ االعزٓالن

 2لبػّ الزصبد

 5يج

 و.ػهيبء ػهٗ

 يذ االعزٓالنإداسح يٕاسد ٔرشش

 2لبػّ الزصبد

 4يج

 و.ػهيبء ػهٗ

 إداسح يٕاسد ٔرششيذ االعزٓالن

 2لبػّ الزصبد

 3يج

 و.ػهيبء ػهٗ

 

 

 إداسح يٕاسد ٔرششيذ االعزٓالن

 2لبػّ الزصبد

 0يج

 و.ػهيبء ػهٗ

 إداسح يٕاسد ٔرششيذ االعزٓالن

 2لبػّ الزصبد

 2يج

 و.ػهيبء ػهٗ

 االرُيٍ

 

 

 

 رأثيث ٔرُغيك انًُضل

 0لزصبدلبػّ ا

 2يج

 و.عبسِ شؼجبٌ

 رأثيث ٔرُغيك انًُضل

 0لبػّ الزصبد

 0يج

 و.عبسِ شؼجبٌ

 رأثيث ٔرُغيك انًُضل

 0لبػّ الزصبد

 3يج

 و.عبسِ شؼجبٌ

 رأثيث ٔرُغيك انًُضل

 0لبػّ الزصبد

 4يج

 و.عبسِ شؼجبٌ

 

 رأثيث ٔرُغيك انًُضل

 0لبػّ الزصبد

 5يج

 و.عبسِ شؼجبٌ

 رأثيث ٔرُغيك انًُضل

 0لبػّ الزصبد

 6يج

 و.عبسِ شؼجبٌ

 رخطيظ ٔاػذاد ٔاججبد

 2يؼًم انزغزيّ

 4يج

 و.ثغًّ

 رخطيظ ٔاػذاد ٔاججبد

 2يؼًم انزغزيّ

 2يج

 و.ثغًّ

 رخطيظ ٔاػذاد ٔاججبد

 2يؼًم انزغزيّ

 6يج

 و.ثغًّ

 رخطيظ ٔاػذاد ٔاججبد

 2يؼًم انزغزيّ

 5يج

 و.ثغًّ

 

 

 رخطيظ ٔاػذاد ٔاججبد

 2يؼًم انزغزيّ

 3يج

 و.ثغًّ

 ػذاد ٔاججبدرخطيظ ٔا

 2يؼًم انزغزيّ

 0يج

 و.ثغًّ

 حفظ األطؼًّ

 0يؼًم انزغزيّ

 0يج

 د.يُٗ جالل

 حفظ األطؼًّ

 0يؼًم انزغزيّ

 3يج

 د.يُٗ جالل

 حفظ األطؼًّ

 0يؼًم انزغزيّ

 5يج

 د.يُٗ جالل

 حفظ األطؼًّ

 0يؼًم انزغزيّ

 6يج

 د.يُٗ جالل

 

 

 حفظ األطؼًّ

 0يؼًم انزغزيّ

 2يج

 د.يُٗ جالل

 ّحفظ األطؼً

 0يؼًم انزغزيّ

 4يج

 د.يُٗ جالل

 ػهى َفظ رؼهيًي

 0لبػّ رفصيم 

 3يج

 و.اعشاء ٔحيذ

 

 ػهى َفظ رؼهيًي

 0لبػّ رفصيم 

 6يج

 و.اعشاء ٔحيذ

 

 ػهى َفظ رؼهيًي

 0لبػّ رفصيم 

 2يج

 و.اعشاء ٔحيذ

 ػهى َفظ رؼهيًي

 0لبػّ رفصيم 

 0يج

 و.اعشاء ٔحيذ

 

 

 ػهى َفظ رؼهيًي

 0لبػّ رفصيم 

 4يج

 ٔحيذ و.اعشاء

 ػهى َفظ رؼهيًي

 0لبػّ رفصيم 

 5يج

 و.اعشاء ٔحيذ

 رصًيى ٔرُفيز يالثظ انًُضنيخ ٔانًفشٔشبد

 2لبػّ رفصيم 

 5يج

 و.ٔفبء صجحٗ

 رصًيى ٔرُفيز يالثظ انًُضنيخ

 ٔانًفشٔشبد

 2لبػّ رفصيم 

 4يج

 و.ٔفبء صجحٗ

رصًيى ٔرُفيز يالثظ انًُضنيّ ٔ 

 انًفشٔشبد

 2لبػّ رفصيم 

 0يج

 ٗو.ٔفبء صجح

 رصًيى ٔرُفيز يالثظ انًُضنيخ ٔانًفشٔشبد

 2لبػّ رفصيم 

 2يج

 و.ٔفبء صجحٗ

رصًيى ٔرُفيز يالثظ انًُضنيخ 

 ٔانًفشٔشبد

 2رفصيم  لبػّ

 6يج

 ٔفبء صجحٗو.

رصًيى ٔرُفيز يالثظ انًُضنيخ 

 ٔانًفشٔشبد

 2رفصيم  لبػّ

 3يج

 ٔفبء صجحٗو.

 حفظ األطؼًخ   

 د/غبدح ثغيَٕي -ا.و.د/ػًش ايبو 

Online 

 

 يُبْج االلزصبد انًُضني 

 د/ْبجش سضب

 

Online 

 

 انثالثبء

 

 

 رخطيظ ٔاػذاد انٕججبد  

 ا.د/ ػيذ ػهي

Online 

 

رصًيى ٔرُفيز انًالثظ انًُضنيخ 

 ٔانًفشٔشبد

 د.َفيٍ ػجذ انٕكيم

Online 

 

 

 االسثؼبء

إداسح يٕاسد ٔرششيذ    

 االعزٓالن

 د/ٔالء ػجذ انشحًٍ

Online 

 

رششيذ إداسح يٕاسد ٔ

 االعزٓالن

 ا.و.د/ َٕال طبحٌٕ

Online 

 

 رأثيث ٔرُغيك انًُضل

 د.ٔالء ػجذ انشحًٍ

Online 

 

 

 انخًيظ



 ػًيذ انكهيخ   ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                          انًغئٕل اإلداسٖ                            سئيظ انمغى            

 

 ْيى ػجذانحًيذأ.د/ دمحم إثشا                
 أبوالحسن خليل

 

 
 0202/0202انجبيؼي انجبيؼي نهؼبو انًحبضشاد انًحبضشاد انزطجميخ نهفصم انذساعي األٔل جذٔل              

 كهيخ انزشثيخ انُٕػيخ

 

 

 فشلخ /انشاثؼخ       ان          لغى  /االلزصبد انًُضني

 يٍ      إني

 

 5:22  5:55 

 

 

 يٍ        إني

 

4:02     5:25 

 يٍ        إني

 

3:32     4:25 

 يٍ        إني

 

0:42      3:05 

 يٍ        إني

 

2:52     0:35 

 إني      يٍ    

 

2        2:45 

 يٍ       إني

 

20:22  20:55 

 إني      يٍ    

 

22:02    20:25 

 إني       ٍ   ي

 

22:32    22:25 

 إني     يٍ     

 

9:42  22:05 

 إني     يٍ     

 

8:52   9:35 

 يٍ        إني

 

8     8:45 

 

 انضيٍ
 

 انيٕو

 رصًيى ٔرُفيز انًالثظ انخبسجيخ    

 ا.و.د/ساَيب دمحم

Online 

 

 

 انغجذ

 فحص ٔرحهيم األلًشّ   

 ا.و.د/عٕصاٌ

Online 

 

 ٔانؼالجيخاألَشطّ انًذسعيّ 

 يحي ا.د/ْبنخ

Online 

 

 

 األحذ

 

 االرُيٍ انزشثيّ انؼًهي

 يشالجخ انجٕدح   

 ا.و.د/أحًذ ػجذ انفزبح

Online 

 

 الزصبديبد انًالثظ ٔانُغيج

 د/يشٔح حغٍ

Online 

 

 

 

 انثالثبء

 

 

 

 

 ػهى َفظ اجزًبػٗ ٔصحّ َفغيّ

 د/ حغٍ انفُجشٖ + د/ ٔحيذ يصطفي 

Online 

 

   

 جبل انزخصصطشق رذسيظ في ي

 د/ْبجش سضب

Online 

 االسثؼبء

 انًششٔع 

( 0يج )  

 

 أَشطّ رشٔحيّ

220لبػّ 3يج  

 و.نيهي دمحم

 أَشطّ رشٔحيّ

220لبػّ 0يج  

 و.نيهي دمحم

 أَشطّ رشٔحيّ

220لبػّ 4يج  

 و.نيهي دمحم

 أَشطّ رشٔحيّ

220لبػّ 2يج  

 و.نيهي دمحم

 انخًيظ

 الزصبديبد انًالثظ 

4يج  

بد.عحش ثبشلبػّ رفصيم   

 الزصبديبد انًالثظ

2لبػّ رفصيم2يج  

 د.عحش ثبشب

 انًششٔع

( 3يج )  

 

 الزصبديبد انًالثظ

لبػّ رفصيم3يج  

 د.عحش ثبشب

 الزصبديبد انًالثظ

لبػّ رفصيم0يج  

 د.عحش ثبشب

 

 

 يشالجّ ٔجٕدح االغزيخ

 2يؼًم انزغزي2ّيج

 د.يُي جالل

 انًششٔع

( 4يج )  

 

 يشالجّ ٔجٕدح االغزيخ

 2يؼًم انزغزي4ّيج

 د.يُٗ جالل

 يشالجّ ٔجٕدح االغزيخ

 2يؼًم انزغزي0ّيج

 د.يُٗ جالل

 يشالجّ ٔجٕدح االغزيخ

 2يؼًم انزغزي3ّيج

 د.يُٗ جالل

 فحص ٔرحهيم الًشّ 

 0يؼًم رغزيخ 3يج 

 و.ٔفبء صجحٗ

 فحص ٔرحهيم الًشّ

 0يؼًم رغزيخ0 يج

 و.ٔفبء صجحٗ

 فحص ٔرحهيم الًشّ

 0يؼًم رغزيخ2يج

 و.ٔفبء صجحٗ

 انًششٔع

( 2يج )  

 

 فحص ٔرحهيم الًشّ

 0يؼًم رغزيخ 4يج

 ٔفبء صجحيو.

 رصًيى انًالثظ ٔرُفيز انًالثظ انخبسجيّ 

0لبػّ رفصيم0يج   

 و.ُْذ ػهي

 رصًيى انًالثظ ٔرُفيز انًالثظ انخبسجيّ

0لبػّ رفصيم4يج  

 و.ُْذ ػهي

 رصًيى انًالثظ ٔرُفيز انًالثظ انخبسجيّ

0لبػّ رفصيم3يج  

 و.ُْذ ػهي

الثظ ٔرُفيز انًالثظ انخبسجيّرصًيى انً  

0رفصيم لبػّ 2يج  

 و.ُْذ ػهي

 

 


