
 

 ػًُذ انكهُخ    وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                   رئُص انمطى   انًطئىل اإلداري

                                                                                                                                              

 أ.د/ دمحم إثراهُى ػجذانحًُذ     أثىانحطٍ خهُم                          

 2020/2021نهؼبو انذراضـٍ  انثبٍَانذراضٍ  نهفظم ثمطى ركُىنىخُب انزؼهُى انُظرَخ وانزطجُمُخ انًحبضرادول خذ

 انفـــــرلـــخ األونــــــــــــٍ
 

 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 انثبًَ ػشر انحبدي ػشر انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً

8.00 - 8.45  8.50-9.35    9.40- 10.25  10.30-11.15   11.20 - 12.5 12.10- 12.55 1.00- 1.45 1.50- 2.35 2.40-3.25 3.30 _4.15 4.20 -5.5 5.10  _5.55 

 انطجذ

     
 

 انًزبحف وانًؼبرع انزؼهًُُخ

 ( 11+6+5يح )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 (2يذرج )

 إَزبج انظىر انفىرىغرافُخ

 (11+6+5يح )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

 (2يذرج )

 انًزبحف وانًؼبرع انزؼهًُُخ

 (12+4+3يح )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 (2يذرج )

 إَزبج انظىر انفىرىغرافُخ

 (12+4+3يح )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

 (2يذرج )

  

 إَزبج انظىر انفىرىغرافُخ

 (9+8+7يح )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

 (3يذرج )

 انًزبحف وانًؼبرع انزؼهًُُخ

 (9+8+7يح )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 (3يذرج )

 إَزبج انظىر انفىرىغرافُخ

 (10++2+1يح )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

 (3يذرج )

 انًزبحف وانًؼبرع انزؼهًُُخ

 (10+2+1يح )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 (3يذرج )

  

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

 (101( لبػخ )1يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

 (101( لبػخ )2يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

 (101( لبػخ )3يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

 (101( لبػخ )4يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

 (101( لبػخ )5يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

 (101( لبػخ )6يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

 (101( لبػخ )7يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 ؼهى نًظبدر انز

 (101( لبػخ )8يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

 (101( لبػخ )9يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

( لبػخ 10يح )

(101) 

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

( لبػخ 11يح )

(101) 

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى 

( لبػخ 12يح )

(101) 

 أ/ ديُبَخ خىزَف

 (4يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

 (3يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

 (2يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

 (1يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

 (8يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 انشحبدا.أحًذ 

 (7يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

 (6يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

 (5يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

 (12يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

 (11يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

 (10يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

 (9يح) 1انجريدخ

 (1يؼًم )

 ا.أحًذ انشحبد

االراػخ وانزطدُالد 

 (2انظىرُخ يح )

 و.و/ أضًبء يطؼذ

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 (1انظىرُخ يح )

 و.و/ أضًبء يطؼذ

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 (4انظىرُخ يح )

 و.و/ أضًبء يطؼذ

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 (3انظىرُخ يح )

 أضًبء يطؼذو.و/ 

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 (6انظىرُخ يح )

 و.و/ أضًبء يطؼذ

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 (5انظىرُخ يح )

 و.و/ أضًبء يطؼذ

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 (8انظىرُخ يح )

 و.و/ أضًبء يطؼذ

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 (7انظىرُخ يح )

 أضًبء يطؼذو.و/ 

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 انظىرُخ 

 (10يح )

 و.و/ أضًبء يطؼذ

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 انظىرُخ

 (9يح ) 

 و.و/ أضًبء يطؼذ

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 انظىرُخ 

 (12يح )

 و.و/ أضًبء يطؼذ

 لبػخ االضزذَى

االراػخ وانزطدُالد 

 انظىرُخ 

 (11)يح 

 و.و/ أضًبء يطؼذ

 لبػخ االضزذَى

  حذاأل

 (1انجريدخ )

ثشرٌ -ا.و.د

 ػجذانجبلٍ

Online 

 يمذيخ فٍ يراكس يظبدر انزؼهى

 هجخ اندُذٌ-د

Online 

 

 يذخم إنٍ انؼهىو انُفطُخ

 يًذوذ غبَى-د

Online 

  

   ثٍُُاأل

 طرق رذرَص ػبيخ
هبٍَ -+ ا.و.د طالذ ضبنى-دا.و.

 شفُك

Online 

    
 

 

    انثالثبء

االراػخ 

وانزطدُالد 

 انظىرُخ

 دَُب طهؼذ-د

Online 

إَزبج انظىر 

 انفىرىغرافُخ 

 يدذٌ اَُبش-د

Online 

  

 ػهى اإلخزًبع األضرٌ

 أ.د/ طالذ انذٍَ ػجذ انمبدر

Online 

  

       رثؼبءاأل

  انخًُص
 انزؼهُى االنكزروٍَيمذيخ فٍ ا

 يظطفٍ يحدىة-د

Online 

انًزبحف 

وانًؼبرع 

 انزؼهًُُخ

هبٍَ -ا.و.د

 شفُك

Online 

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًظبدر انزؼهى

هبٍَ -ا.و.د

 شفُك

Online 

    



 

 ػًُذ انكهُخ    وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                   رئُص انمطى   انًطئىل اإلداري

                                                                                                                                              

 أ.د/ دمحم إثراهُى ػجذانحًُذ     أثىانحطٍ خهُم                          

 2020/2021نهؼبو انذراضـٍ  انثبٍَانذراضٍ  نهفظم ثمطى ركُىنىخُب انزؼهُى انُظرَخ وانزطجُمُخ انًحبضرادخذول 

 انفـــــرلـــخ انثبَُــــــخ

 

 

 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً
انحبدي 

 ػشر
 انثبًَ ػشر

8.00 - 8.45  8.50-9.35    9.40- 10.25  10.30-11.15   11.20 - 12.5 12.10- 12.55 1.00- 1.45 1.50- 2.35 2.40-3.25 3.30 _4.15 4.20 -5.5 5.10  _5.55 

 انطجذ

 ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ ثؼذ

 حُبٌ ػًبر-د

Online 

 لراءاد ثبنهغخ انؼرثُخ

 أ.د/ فبطًخ َىضف

Online 

    

 حذاأل

 (2إَزبج رضىيبد رؼهًُُخ )

 (3يذرج ) ( 4+3يح ) 

 و.و إًَبٌ ضبيٍ

 (2إَزبج رضىيبد رؼهًُُخ )

 (2يذرج ) ( 6+5يح )  

 و.و إًَبٌ ضبيٍ

 (2إَزبج رضىيبد رؼهًُُخ )

 (2يذرج ) (10+9يح ) 

 و.و إًَبٌ ضبيٍ

 (2إَزبج رضىيبد رؼهًُُخ )

 (3يذرج ) ( 2+1يح ) 

 و.و إًَبٌ ضبيٍ

 (2إَزبج رضىيبد رؼهًُُخ )

 (3يذرج ) (  8+7يح )  

 و.و إًَبٌ ضبيٍ

 

 انكزبة انًذرضٍ واَزبخه

 (2( يذرج ) 6+5يح )  

 و.و أضًبء ػجذ انخبنك

 انكزبة انًذرضٍ واَزبخه

 (3( يذرج ) 2+1يح ) 

 و.و أضًبء ػجذ انخبنك

 انكزبة انًذرضٍ واَزبخه

 (3( يذرج )  8+7يح )  

 و.و أضًبء ػجذ انخبنك

 انكزبة انًذرضٍ واَزبخه

 (2( يذرج )10+9يح ) 

 و.و أضًبء ػجذ انخبنك

 انكزبة انًذرضٍ واَزبخه

 (2( يذرج ) 4+3يح ) 

 و.و أضًبء ػجذ انخبنك

 

 َظى رظُُف

 (7يح )

 (101)لبػخ 

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 َظى رظُُف

 (8يح )

 (101لبػخ )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 َظى رظُُف

 (9يح )

 (101لبػخ )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 َظى رظُُف

 (10يح )

 (101لبػخ )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 َظى رظُُف

 (1يح )

 (101لبػخ )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 َظى رظُُف

 (2يح )

 (101لبػخ )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 َظى رظُُف

 (3يح )

 (101لبػخ )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 َظى رظُُف

 (4يح )

 (101لبػخ )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 َظى رظُُف

 (5يح )

 (101لبػخ )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 َظى رظُُف

 (6يح )

 (101لبػخ )

 ا.دَُب ػجذ انحًُذ

 

   

يؼبندخ انُظىص 

 واندذاول

 (2( يؼًم )3يح )

 و.و. هبخر طالذ انذٍَ

 انُظىص واندذاول يؼبندخ

 (2( يؼًم )6يح )

 و.و. هبخر طالذ انذٍَ

 

 يؼبندخ انُظىص واندذاول

 (2( يؼًم )5يح )

 و.و. هبخر طالذ انذٍَ

 يؼبندخ انُظىص واندذاول

 (2( يؼًم )8يح )

 و.و. هبخر طالذ انذٍَ

 يؼبندخ انُظىص واندذاول

 (2( يؼًم )7يح )

 و.و. هبخر طالذ انذٍَ

يؼبندخ انُظىص 

 واندذاول

 (2( يؼًم )2يح )

 و.و. هبخر طالذ انذٍَ

يؼبندخ انُظىص 

 واندذاول

 (2( يؼًم )1يح )

 و.و. هبخر طالذ انذٍَ

يؼبندخ انُظىص 

 واندذاول

 (2( يؼًم )4يح )

و.و. هبخر طالذ 

 انذٍَ

يؼبندخ انُظىص 

 واندذاول

( يؼًم 10+9يح )

(2) 

و.و. هبخر طالذ 

 انذٍَ

 ثريدخ ثبنهغبد انحذَثخ

 (1( يؼًم )1)يح 

 أ. ديُبَخ خىزَف

 ثريدخ ثبنهغبد انحذَثخ

 (1( يؼًم )2يح )

 أ. ديُبَخ خىزَف

 ثريدخ ثبنهغبد انحذَثخ

 (1( يؼًم )3يح )

 أ. ديُبَخ خىزَف

 ثريدخ ثبنهغبد انحذَثخ

 (1( يؼًم )4يح )

 أ. ديُبَخ خىزَف

 ثريدخ ثبنهغبد انحذَثخ

 (1( يؼًم )5يح )

 أ. ديُبَخ خىزَف

 بد انحذَثخثريدخ ثبنهغ

 (1( يؼًم )6يح )

 أ. ديُبَخ خىزَف

 ثريدخ ثبنهغبد انحذَثخ

 (1( يؼًم )7يح )

 أ. ديُبَخ خىزَف

 ثريدخ ثبنهغبد انحذَثخ

 (1( يؼًم )8يح )

 أ. ديُبَخ خىزَف

 ثريدخ ثبنهغبد انحذَثخ

 (1( يؼًم )9يح )

 أ. ديُبَخ خىزَف

 ثريدخ ثبنهغبد انحذَثخ

 (1( يؼًم )10يح )

 خىزَفأ. ديُبَخ 

 

أخهسح ػرع 

 2)رشغُم+اضزخذاو(

 (8( يح )106لبػخ )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

أخهسح ػرع 

 2)رشغُم+اضزخذاو(

 (7( يح )106لبػخ )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

أخهسح ػرع 

 2)رشغُم+اضزخذاو(

 (10( يح )106لبػخ )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

أخهسح ػرع 

 2)رشغُم+اضزخذاو(

 (9( يح )106لبػخ )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

أخهسح ػرع 

 2)رشغُم+اضزخذاو(

 (2( يح )106لبػخ )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

أخهسح ػرع 

 2)رشغُم+اضزخذاو(

 (1( يح )106لبػخ )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

أخهسح ػرع 

 2)رشغُم+اضزخذاو(

 (4( يح )106لبػخ )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

أخهسح ػرع 

 2)رشغُم+اضزخذاو(

 (3( يح )106لبػخ )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

أخهسح ػرع 

 2)رشغُم+اضزخذاو(

 (6( يح )106لبػخ )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

أخهسح ػرع 

 2)رشغُم+اضزخذاو(

 (5( يح )106لبػخ )

 ا.إًَبٌ أضبيخ

 

ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ 

 (3( يؼًم )9يح) ثؼذ

 أحًذ انشحبد أ.

ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ 

 (3( يؼًم )10يح) ثؼذ

 أحًذ انشحبد أ.

 

 ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ ثؼذ

 (3( يؼًم )7يح)

 انشحبدأحًذ  أ.

 ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ ثؼذ

 (3( يؼًم )8يح)

 أحًذ انشحبد أ.

 ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ ثؼذ

 (3( يؼًم )3يح)

 أحًذ انشحبد أ.

 ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ ثؼذ

 (3( يؼًم )4يح)

 أحًذ انشحبد أ.

 ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ ثؼذ

 (3( يؼًم )5يح)

 أحًذ انشحبد أ.

 ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ ثؼذ

 (3( يؼًم )6يح)

 أحًذ انشحبد أ.

ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ 

 (3( يؼًم )1يح) ثؼذ

 أحًذ انشحبد أ.

ركُىنىخُب انزؼهُى ػٍ 

 ( 3( يؼًم )2يح) ثؼذ

 أحًذ انشحبد أ.

 

 ثٍُُاأل
 

 
 

 يجبدئ انزذرَص

 هبٍَ شفُك-ا.و.د +  طالذ ضبنى-دا.و.

Online 

   

  انثالثبء
 َظى رظُُف

 اضًبء كًبل-د

Online 

 (2رضىيبد رؼهًُُخ )إَزبج 

 د. دػبء طجحٍ

Online 

   

  رثؼبءاأل
 ثريدخ ثبنهغبد انحذَثخ

 رشب َحٍُ-د

Online 

 2أخهسح ػرع )رشغُم+اضزخذاو(

 نًُبء يظطفٍ-د

Online 

   

  انخًُص

يؼبندخ انُظىص واندذاول 

 االنكزروَُخ

 ضهًُبٌ خًؼخ -د

Online 

 انكزبة انًذرضٍ وإَزبخه

 هُذ يحًىد -د

Online 

   



 

 ػًُذ انكهُخ    وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                   رئُص انمطى   انًطئىل اإلداري

                                                                                                                                              

 أ.د/ دمحم إثراهُى ػجذانحًُذ     أثىانحطٍ خهُم                          

 2020/2021نهؼبو انذراضـٍ  انثبٍَانذراضٍ  نهفظم ثمطى ركُىنىخُب انزؼهُىانُظرَخ وانزطجُمُخ انًحبضراد خذول 

 انفـــــرلـــخ انثبنثــــــخ

 

 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 ػشرانثبًَ  انحبدي ػشر انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً

8.00 - 8.45  8.50-9.35    9.40- 10.25  10.30-11.15   11.20 - 12.5 12.10- 12.55 1.00- 1.45 1.50- 2.35 2.40-3.25 3.30 _4.15 4.20 -5.5 5.10  _5.55 

   انطجذ
 َظى انًؼهىيبد انججهُىخرافُخ  

 هبٍَ اثىانفزىذ -دا.و.

Online 

  

 انزخظض طرق رذرَص فٍ يدبل

 طالذ ضبنى-دا.و.

 هبٍَ شفُك-أ.و.د

Online 

  

  حذاأل
 رطجُمبد انحبضت األنٍ فٍ انزؼهُى

 َدىٌ أَىر-د

Online 

    

 ثٍُُاأل

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )2يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )1يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )4يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )3يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )6يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )5يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )7يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )8يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )11يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )12يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )9يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبَبد

 (1( يؼًم )10يح )

 ا.أضًبء حًذٌ

انفُذَى إَزبج ثرايح 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

  ( لبػخ االضزذَى1)

 (3يح )

 أ.ضهب رشبد

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

  ( لبػخ االضزذَى1)

 (4يح )

 أ.ضهب رشبد

إَزبج ثرايح انفُذَى 

( 1وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ )

 (1يح ) لبػخ االضزذَى

 أ.ضهب رشبد

إَزبج ثرايح انفُذَى 

( 1انزؼهًُُخ )وانزهُفسَىٌ 

 لبػخ االضزذَى

 (2يح )

 أ.ضهب رشبد

إَزبج ثرايح انفُذَى 

( 1وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ )

 لبػخ االضزذَى

 (7يح )

 أ.ضهب رشبد

إَزبج ثرايح انفُذَى 

( 1وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ )

 لبػخ االضزذَى

 (8يح )

 أ.ضهب رشبد

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

 ضزذَى( لبػخ اال1)

 (11يح )

 أ.ضهب رشبد

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

 ( لبػخ االضزذَى1)

 (12يح )

 أ.ضهب رشبد

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

 ( لبػخ االضزذَى1)

 (5يح )

 أ.ضهب رشبد

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

 ( لبػخ االضزذَى1)

 (6يح )

 رشبدأ.ضهب 

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

 ( لبػخ االضزذَى1)

 (10يح )

 أ.ضهب رشبد

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

 ( لبػخ االضزذَى1)

 (9يح )

 أ.ضهب رشبد

رطجُمبد انحبضت 

 االآنٍ فٍ انزؼهُى

 (2( يؼًم )8يح )

 يرَى ضُذأ. 

رطجُمبد انحبضت 

 انزؼهُىاالآنٍ فٍ 

 (2( يؼًم )7يح )

 أ. يرَى ضُذ

رطجُمبد انحبضت االآنٍ 

 فٍ انزؼهُى

 (2( يؼًم )10يح )

 أ. يرَى ضُذ

رطجُمبد انحبضت االآنٍ 

 فٍ انزؼهُى

 (2( يؼًم )9يح )

 أ. يرَى ضُذ

رطجُمبد انحبضت االآنٍ فٍ 

 انزؼهُى

 (2( يؼًم )12يح )

 أ. يرَى ضُذ

رطجُمبد انحبضت االآنٍ فٍ 

 انزؼهُى

 (2( يؼًم )11) يح

 أ. يرَى ضُذ

رطجُمبد انحبضت االآنٍ 

 فٍ انزؼهُى

 (2( يؼًم )5يح )

 أ. يرَى ضُذ

رطجُمبد انحبضت االآنٍ 

 فٍ انزؼهُى

 (2( يؼًم )6يح )

 أ. يرَى ضُذ

رطجُمبد انحبضت االآنٍ 

 فٍ انزؼهُى

 (2( يؼًم )1يح )

 أ. يرَى ضُذ

رطجُمبد انحبضت االآنٍ 

 فٍ انزؼهُى

 (2( يؼًم )2يح )

 أ. يرَى ضُذ

رطجُمبد انحبضت االآنٍ 

 فٍ انزؼهُى

 (2( يؼًم )3يح )

 أ. يرَى ضُذ

رطجُمبد انحبضت االآنٍ 

 فٍ انزؼهُى

 (2( يؼًم )4يح )

 أ. يرَى ضُذ

 انزحهُم انًىضىػٍ نًظبدر انًؼرفخ

 (2ا.أضًبء ػجذ انخبنك يذرج)

 (  12+11يح ) 

 انزحهُم انًىضىػٍ نًظبدر انًؼرفخ

 (3انخبنك يذرج)ا.أضًبء ػجذ 

 ( 6+5يح ) 

 انزحهُم انًىضىػٍ نًظبدر انًؼرفخ

 (2ا.أضًبء ػجذ انخبنك يذرج)

 ( 10+4+3يح )   

 انزحهُم انًىضىػٍ نًظبدر انًؼرفخ

 (3ا.أضًبء ػجذ انخبنك يذرج)

 ( 9+2+1يح )   

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًظبدر انًؼرفخ

 ا.أضًبء ػجذ انخبنك

 (3يذرج)

 (  7يح )  

انًؼهىيبد َظى 

 انججهُىخرافُخ

 ا. أيبل دمحم فبروق

 (3يذرج)

 (   7يح ) 

 

 َظى انًؼهىيبد انججهُىخرافُخ

 (3يذرج) ا. أيبل دمحم فبروق

 ( 6+5يح ) 

 َظى انًؼهىيبد انججهُىخرافُخ

 (2يذرج) ا. أيبل دمحم فبروق

 (  12+11يح ) 

 َظى انًؼهىيبد انججهُىخرافُخ

 (3يذرج) ا. أيبل دمحم فبروق

 ( 9+2+1يح )   

 َظى انًؼهىيبد انججهُىخرافُخ

 (2يذرج) ا. أيبل دمحم فبروق

 ( 10+4+3يح )   

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 ا. أيبل دمحم فبروق

 (2يذرج)

 (   8يح ) 

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًظبدر انًؼرفخ

 ا.أضًبء ػجذ انخبنك

 (2يذرج)

 (  8يح )  

 

اضطراثبد انزىاطم 

 (206)( لبػخ 7يح )

 أ.آالء أَىر

اضطراثبد انزىاطم 

 (206( لبػخ )8يح )

 أ.آالء أَىر

اضطراثبد انزىاطم يح 

 (206( لبػخ )9)

 أ.آالء أَىر

اضطراثبد انزىاطم يح 

 (206( لبػخ )10)

 أ.آالء أَىر

اضطراثبد انزىاطم يح 

 (206( لبػخ )11)

 أ.آالء أَىر

اضطراثبد انزىاطم يح 

 (206( لبػخ )12)

 أ.آالء أَىر

   

اضطراثبد انزىاطم 

 (205( لبػخ )1يح )

 ا.إضراء أحًذ

اضطراثبد انزىاطم 

 (205( لبػخ )2يح )

 ا.إضراء أحًذ

اضطراثبد انزىاطم يح 

 (205( لبػخ )3)

 ا.إضراء أحًذ

اضطراثبد انزىاطم يح 

 (205( لبػخ )4)

 ا.إضراء أحًذ

اضطراثبد انزىاطم يح 

 (205( لبػخ )5)

 ا.إضراء أحًذ

انزىاطم يح اضطراثبد 

 (205( لبػخ )6)

 ا.إضراء أحًذ

   

 انثالثبء

 
 انزرثُخ انؼًهُخ

  رثؼبءاأل
 انزحهُم انًىضىػٍ نًظبدر انًؼرفخ

 هجخ حطٍُ-د

Online 

 اضطراثبد انزىاطم

 وحُذ يظطفٍ-د

Online 

 أطىل اخزًبػُخ وثمبفُخ

 طالذ ضبنى-دا.و.

Online 
  

 انخًُص

 لىاػذ انجُبَبد

 أحًذ اندُذٌ-د

Online 

 (1إَزبج ثرايح انفُذَى وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ )

 غبدح ػجذ انحًُذ-د

Online 
 

 

 

 

  



 

 ػًُذ انكهُخ    وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                   رئُص انمطى   انًطئىل اإلداري

                                                                                                                                              

 أ.د/ دمحم إثراهُى ػجذانحًُذ     أثىانحطٍ خهُم                          

 2020/2021نهؼبو انذراضـٍ  انثبٍَانذراضٍ  نهفظم ثمطى ركُىنىخُب انزؼهُى انُظرَخ وانزطجُمُخ انًحبضرادخذول 

 انفـــــرلـــخ انراثؼـــــــــخ
 

 

 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 انثبًَ ػشر انحبدي ػشر انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً

8.00 - 8.45  8.50-9.35    9.40- 10.25  10.30-11.15   11.20 - 12.5 12.10- 12.55 1.00- 1.45 1.50- 2.35 2.40-3.25 3.30 _4.15 4.20 -5.5 5.10  _5.55 

  انطجذ

 رظًُى انًىالغ اإلنكزروَُخ

 يبخذح طجحٍ-د

Online 

 انزخظض طرق رذرَص فٍ يدبل

 طالذ ضبنى-دا.و.

 هبٍَ شفُك-أ.و.د

Online 

 

 ػهى َفص رؼهًٍُ )لذراد ػمهُخ(

 ورًُُخ انًىاهت
 يًذوذ غبَى-د

Online 

  

 حذاأل

طُبَخ أخهسح ػرع انًىاد 

 انزؼهًُُخ
 هذٌ ػجذ انؼسَس-د

Online 

     

     ثٍُُاأل
 
 

 

 انثالثبء

رظًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (2( يؼًم )1يح )

 أ. راَُب طه فرج

 

رظًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (2( يؼًم )2يح )

 أ. راَُب طه فرج

 

رظًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (2( يؼًم )5يح )

 أ. راَُب طه فرج

 

رظًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (2( يؼًم )6يح )

 فرجأ. راَُب طه 

 

 رظًُى انًىالغ االنكزروَُخ

 (2( يؼًم )3يح )

 أ. راَُب طه فرج

 

 رظًُى انًىالغ االنكزروَُخ

 (2( يؼًم )4يح )

 أ. راَُب طه فرج

 

رظًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (2( يؼًم )8يح )

 أ. راَُب طه فرج

 

رظًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (2( يؼًم )9يح )

 أ. راَُب طه فرج

 

رظًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (2( يؼًم )7يح )

 أ. راَُب طه فرج

 

رظًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (2( يؼًم )10يح )

 أ. راَُب طه فرج

 

 

طرق رخطُط 

 (3يح) انجرايح

 (3يؼًم )

 هبخر طالذ انذٍَ أ.

طرق رخطُط 

( 6يح) انجرايح

 (3يؼًم )

 هبخر طالذ انذٍَ أ.

 

 طرق رخطُط انجرايح

 (3( يؼًم )7يح)

 طالذ انذٍَهبخر  أ.

 طرق رخطُط انجرايح

 (3( يؼًم )8يح)

 هبخر طالذ انذٍَ أ.

 طرق رخطُط انجرايح

 (3( يؼًم )9يح)

 هبخر طالذ انذٍَ أ.

 طرق رخطُط انجرايح

 (3( يؼًم )10يح)

 هبخر طالذ انذٍَ أ.

 طرق رخطُط انجرايح

 (3( يؼًم )4يح)

 هبخر طالذ انذٍَ أ.

 طرق رخطُط انجرايح

 (3( يؼًم )5يح)

 هبخر طالذ انذٍَ أ.

 طرق رخطُط انجرايح

 (3( يؼًم )1يح)

 هبخر طالذ انذٍَ أ.

 طرق رخطُط انجرايح

  (3( يؼًم )2يح)

 هبخر طالذ انذٍَ أ.

انحبضت  طُبَخ

 اِنً 

 (1يؼًم ) (6يح )

 ضهب رشبدأ. 

انحبضت طُبَخ 

 اِنً 

 (1( يؼًم )1يح )

 أ. ضهب رشبد

 انحبضت اِنًطُبَخ 

 (1( يؼًم )2يح )

 أ. ضهب رشبد

 انحبضت اِنًطُبَخ 

 (1( يؼًم )7يح )

 أ. ضهب رشبد

 انحبضت اِنً طُبَخ 

 (1( يؼًم )8يح )

 أ. ضهب رشبد

 انحبضت اِنً طُبَخ 

 (1( يؼًم )3يح )

 أ. ضهب رشبد

 انحبضت اِنً طُبَخ 

 (1( يؼًم )4يح )

 أ. ضهب رشبد

 انحبضت اِنً طُبَخ 

 (1( يؼًم )9يح )

 أ. ضهب رشبد

 انحبضت اِنً طُبَخ 

 (1( يؼًم )10يح )

 أ. ضهب رشبد

 طُبَخ انحبضت اِنً 

 (1( يؼًم )5يح )

 أ. ضهب رشبد

ػهى َفص رؼهًٍُ )لذراد ػمهُخ( ورًُُخ 

 انًىاهت

 (3( يذرج )10+9يح )

 إضراء وحُذ أ. 

 ػهى َفص رؼهًٍُ )لذراد ػمهُخ( ورًُُخ انًىاهت

 (2( يذرج )5+4يح )

 إضراء وحُذأ. 

 ػهى َفص رؼهًٍُ )َظرَبد رؼهى(

 (3( يذرج )7+6يح )

 إضراء وحُذأ. 

 ػهى َفص رؼهًٍُ )َظرَبد رؼهى(

 (2( يذرج )2+1يح )

 إضراء وحُذأ. 

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ( 

 ورًُُخ انًىاهت

 (2( يذرج )3يح )

 إضراء وحُذأ. 

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ( 

 ورًُُخ انًىاهت

 (3( يذرج )8يح )

 إضراء وحُذأ. 

 طُبَخ أخهسح ػرع انًىاد انزؼهًُُخ 

 (2( يذرج )5+4يح )

 إًَبٌ ضبيٍ -و.و

 طُبَخ أخهسح ػرع انًىاد انزؼهًُُخ 

 (3( يذرج )10+9يح )

 إًَبٌ ضبيٍ -و.و

 طُبَخ أخهسح ػرع انًىاد انزؼهًُُخ 

 (2( يذرج )2+1يح )

 إًَبٌ ضبيٍ -و.و

 طُبَخ أخهسح ػرع انًىاد انزؼهًُُخ 

 (3( يذرج )7+6يح )

 إًَبٌ ضبيٍ -و.و

طُبَخ أخهسح ػرع 

 انًىاد انزؼهًُُخ 

 (3( يذرج )8يح )

 إًَبٌ ضبيٍ -و.و

طُبَخ أخهسح ػرع 

 انًىاد انزؼهًُُخ 

 (2( يذرج )3يح )

 إًَبٌ ضبيٍ -و.و

 انزرثُخ انؼًهُخ رثؼبءاأل

  انخًُص

 طرق رخطُط انجرايح

 حطٍ دمحم حطٍ-د

Online 

 اِنٍطُبَخ انحبضت 

 إَهبة ضؼذ-د

Online 

   


