
 

 عًُذ انكهُخ    وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                   سئُظ انمغى   انًغئىل اإلداسي

                                                                                                                                              

 أ.د/ دمحم إثشاهُى عجذانحًُذ     أثىانحغٍ خهُم                          

  

 0202/0202انذساعٍ األول نهعبو انذساعـٍ  نهفصم ثمغى ركُىنىخُب انزعهُىانًحبضشاد ول خذ

 انفـــــشلـــخ األونــــــــــــٍ
 

 

 انًحبضشح
 

 انُىو/ انضيٍ

 انثبًَ عشش انحبدي عشش انعبششح انزبععخ انثبيُخ انغبثعخ انغبدعخ انخبيغخ انشاثعخ انثبنثخ انثبَُخ األونً

8.22 – 8.45 0.52-0.35 0.42-22.05 22.32-22.25 22.02-20.25 20.22-20.55 2.22-2.45 2.52-0.35 0.42-3.05 3.32-4.25 4.02-5.25 5.22-5.55 

        انغجذ

        حذاأل

  ثٍُُاأل
 
 

    
 

 

 انثالثبء

 يمذيخ حبعجبد

 ثششٌ عجذانجبلٍ-د

online 

 ب انزعهُىيغزحذثبد ركُىنىخُ

 خ اندُذٌجه-د

online 

 زدهُذانُغخ وانطجبعخ وان

 دَُب طهعذ-د

online 

 يذخم انٍ انعهىو انزشثىَخ

 يًذوذ غبَى-د

online 

 

 انًُبهح ورُظًُهب

 أ.د/ صالذ عبنى  

online 

 

        سثعبءاأل

 انخًُظ

 ويكبفحخ انفغبد َغبٌاالحمىق 

 هبٍَ شحزخ-د

online 

 زعهًُُخانشعىيبد اناَزبج 

 هبٍَ شفُك-د

online 

 جشيدخفٍ انيمذيخ 

 يصطفٍ يحدىة-د

online  

 انزعهًُُخ اخهضح انعشض

 هُذ يحًىد-د

online 
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 0202/0202انذساعٍ األول نهعبو انذساعـٍ  نهفصم انزعهُىثمغى ركُىنىخُب انًحبضشاد خذول 

 انفـــــشلـــخ انثبَُــــــخ

 

 انًحبضشح
 

 انُىو/ انضيٍ

 انعبششح انزبععخ انثبيُخ انغبثعخ انغبدعخ انخبيغخ انشاثعخ انثبنثخ انثبَُخ األونً
انحبدي 

 عشش
 انثبًَ عشش

8.22 – 8.45 0.52-0.35 0.42-22.05 22.32-22.25 22.02-20.25 20.22-20.55 2.22-2.45 2.52-0.35 0.42-3.05 3.32-4.25 4.02-5.25 5.22-5.55 

       انغجذ

      حذاأل

 

 

 

 

 ثٍُُاأل
 

 
     

 انثالثبء

 فىرىغشافُخانصىس اناَزبج 

 يدذٌ اَُبط-د

online 

 لشاءاد ثبنهغخ األخُجُخ

 أ/

Online 

 رزوق فُىٌ رشكُهُخ

 د/ عال طهعذ 

online  

   

 سثعبءاأل

 (ثُضن يزمذو)حبعت انٍ 

 online    اَهبة ععذ-د

 

 وانخبصخ عبيخانًشاخع ان

 َحٍُ سشب-د

Online 

 (2)رشغُم + اعزخذاو() اخهضح عشض

 نًُبء يصطفٍ-د

online 

  

 

 

 

 

 

 

 انخًُظ

 حبعت آنٍ )اعزخذاو َىافز(

 صجحٍ د. يبخذح

online 

 عهى َفظ انًُى

 يصطفٍوحُذ -د

Online 

 ًدزًعانرشثُخ ويشكالد 

 صالذ عجذانمبدس-د

online  

 يشاكض يصبدس انزعهى

 online احًذ اندُذٌ -د
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 انفـــــشلـــخ انثبنثــــــخ

 

 

  

 انًحبضشح
 

 انُىو/ انضيٍ

 انثبًَ عشش انحبدي عشش انعبششح انزبععخ انثبيُخ انغبثعخ انغبدعخ انخبيغخ انشاثعخ انثبنثخ انثبَُخ األونً

8.22 – 8.45 0.52-0.35 0.42-22.05 22.32-22.25 22.02-20.25 20.22-20.55 2.22-2.45 2.52-0.35 0.42-3.05 3.32-4.25 4.02-5.25 5.22-5.55 

   انغجذ

 يُبهح انزخصص

  صالذ عبنى-د

online  

 انىعبئط انًزعذدح

 عهًُبٌ خًعه-د

online   

 رصًُى انًىالف انزعهًُُخ

 هبٍَ اثىانفزىذ -د

online 

  

 حذاأل

اعظ اخزُبس وثُبء 

 انًدًىعبد

 هذٌ عجذانعضَض-د

online  

 زشوَحُخان انًذسعُخ اَشطخ

  وانعالخُخ

 هبٍَ شحزخ-د

Online 

 زعهًُُخانىعبئم اناخزُبس 

 واعزخذايهب

 اعًبء كًبل-د

online 

 

 يُظىيخ انحبعت االنٍ

 هجخ حغٍُ-د

online  

 (َظشَبد رعهى)عهى َفظ رعهًٍُ 

 يًذوذ غبَى-د

online 

 

   ثٍُُاأل
 

 
 

 

 
 

 انثالثبء

 
 انزشثُخ انعًهُخ

       سثعبءاأل

       انخًُظ
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 انفـــــشلـــخ انشاثعـــــــــخ
 

 انًحبضشح
 

 انُىو/ انضيٍ

 انثبًَ عشش انحبدي عشش انعبششح انزبععخ انثبيُخ انغبثعخ انغبدعخ انخبيغخ انشاثعخ انثبنثخ انثبَُخ األونً

8.22 – 8.45 0.52-0.35 0.42-22.05 22.32-22.25 22.02-20.25 20.22-20.55 2.22-2.45 2.52-0.35 0.42-3.05 3.32-4.25 4.02-5.25 5.22-5.55 

       انغجذ

 حذاأل

َظى سعبَخ روٌ االحزُبخبد 

 انخبصخ

 َهبديشصوق-د

online 

 ركُىنىخُب انزعهُى االنكزشوٍَ

 ورطجُمبرهب

 حُبٌ عًبس-د

Online 

 عهى َفظ اخزًبعٍ وصحخ َفغُخ

 صالذ عجذانمبدس-د

online 

 شجكبد انحبعت اِنٍ

 د. دعبء صجحٍ

online  

  

     ثٍُُاأل
 
 

 

   انثالثبء
 

 
   

 انزشثُخ انعًهُخ سثعبءاأل

 انخًُظ

 رطجُمبد انحبعت فٍ انًكزجبد

 َدىٌ اَىس–د 

online 

 إَزبج ثشايح انفُذَى وانزهفضَىٌ

 انزعهًُُخ

 د. غبدح عجذانحًُذ

online 

 انزكبء اإلصطُبعٍ وانُظى انخجُشح

 ا.و.د حغٍ دمحم حغٍ

online 

   


