
 1028-1027لغى انفُضَاء –انًشحهت االونً  –جذول انذسوط االعبىعٍ 

 (B2+B1+A2+A1) 4( , عذد يجايُع انعًهٍ =A+B) 1عذد شعب انُظشٌ=

 

 انُىو
انشعبت او 

 انًجًىعت

 انىلج

8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 1:30-2:30 2:30-3:30 

 االحــــــذ

A1 
 )و.د. صَاد َبُم َجى(  9سَاضُاث ق

  9سَاضُاث ق 

 )و.د. صَاد َبُم َجى( 
  سَاضت

A2 )يخخبش حاعباث )و. حُذس فاهى + و.يبشيج دَُا 

B1 .يخخبش حاعباث )و. حُذس فاهى + و.يبشيج دَُا(  + و.فُضَاوٌ حغشَذ(و. عباط فاضم +و. بشهاٌ سشُذكهشبائُت عًهٍ )د 
 

B2  يُكاَُك عًهٍ )و.د. سعىل سيضاٌ + و.و.هُذ خضُش+انغُذ فهُح+ و. فُضَاوٌ عمُم(  حاعباث )و. حُذس فاهى + و.يبشيج دَُا(يخخبش 

 االثٍُُ

A 9اعظ حشبُت ق )و. عهٍ حًىد( 9عهى انُفظ ق )و. حُذس( 9حمىق االَغاٌ ق 9اعظ حشبُت ق ()عجاد حغٍُ يعٍ 9حشاسَت ق 

B و.د.سعىل سيضاٌ( 7يُكاَُك َظشٌ ق( 
  7سَاضُاث ق

 )و.د. صَاد(

)و. عهٍ  9عهى انُفظ ق

 حًىد(
 9اعظ حشبُت ق

 9عهى انُفظ ق

 )و. عهٍ حًىد(

 انثالثاء

A1 يُكاَُك عًهٍ )و.د. سعىل سيضاٌ + و.و.هُذ خضُش+انغُذ فهُح( + و.فُضَاوٌ حغشَذ( + و.يض عباط فاضم بشهاٌ سشُذبائُت عًهٍ )د.كهش  

A2 
+ و. عًهٍ )و.د. سعىل سيضاٌ + و.و.هُذ خضُش+انغُذ فهُحيُكاَُك 

 (فُضَاوٌ عمُم
  + و.فُضَاوٌ حغشَذ(و. عباط فاضم + و. بشهاٌ سشُذكهشبائُت عًهٍ )د.

B و.د.صَاد( 9سَاضُاث ق (عجاد حغٍُ يعٍ) 9حشاسَت ق( 
حمىق االَغاٌ 

 )و. حُذس( 9ق
  سَاضت

 االسبعاء

A و. كشَى عبذ انىاحذ( 9انهغت انعشبُت ق )و. حُذس( 9حمىق االَغاٌ ق انعابذٍَ()د.صٍَ  9كهشبائُت َظشٌ ق(  

B1 
 )و. كشَى عبذ انىاحذ( 9انهغت انعشبُت ق

 9حمىق االَغاٌ ق

 )و. حُذس(
  )د.صٍَ انعابذٍَ(   7كهشبائُت َظشٌ ق

B2 

 انخًُظ

A1 9يُكاَُك َظشٌ ق  

 )و.د.سعىل(

يُكاَُك َظشٌ  + و.يبشيج دَُا(يخخبش حاعباث )و. حُذس فاهى 

 )و.د.سعىل( 9ق

 7انهغت االَكهُضَت ق

  A2 (يحًذ سَاض)و.و. 

B1 )7انهغت االَكهُضَت ق يُكاَُك عًهٍ )و.و.هُذ خضُش+انغُذ فهُح+ و. فُضَاوٌ عمُم 

 ()و.و. يحًذ سَاض

  7يُكاَُك َظشٌ ق

 )و.د.سعىل(
 

B2 .(عباط فاضمو. + و. بشهاٌ سشُذكهشبائُت عًهٍ )د 

 

 يمشس انمغى                                                                                            سئُظ انمغى



 

 1028-1027لغى انفُضَاء – هت انثاَُتانًشح –انذسوط االعبىعٍ جذول 

 (A+B+C) 3,عذد يجايُع انعًهٍ = 2عذد شعب انُظشٌ=

 انىلج  

 2:30-1:30 1:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-9:30 9:30-8:30 انًجًىعت انُىو

 / االحذ
 25فُضَاء انفهك ق

 )و.حُذس سضا(

 25بصشَاث ق

 )و.د.عهٍ عبذ االيُش(

 25عهى َفظ انًُى ق

 )و.و. أًٍَ أَُظ(

 االثٍُُ

A 

 

 )د.عهٍ عبذ االيُش+و.حُذس فاهى+و.فُضَاوٌ سؤي(

 بصشَاث عًهٍ

 

 كهشبائُت عًهٍ

 )و.د.احًذ خُش هللا+و.و. ايُش+و.فُضَاوٌ عمُم(

B 

 

 )و.د.احًذ خُش هللا+و.و. ايُش+و.فُضَاوٌ عمُم(

 كهشبائُت عًهٍ

 

 
 حاعباث عًهٍ

 )د.صَاد َبُم َجى +و.يبشيج دَُا(

C 
 حاعباث عًهٍ

 )د.صَاد َبُم َجى +و.يبشيج دَُا(
 

 بصشَاث عًهٍ

 فاهى +و.فُضَاوٌ سؤي()د.عهٍ عبذ االيُش+و.حُذس 

 انثالثاء

A 

 25سَاضُاث ق

 )و.حغٍُ عهٍ(

 25بصشَاث ق

 )و.د.عهٍ عبذ االيُش(

 
 حاعباث عًهٍ

 )د.صَاد َبُم َجى +و.يبشيج دَُا(

B 
 بصشَاث عًهٍ

 (و.حُذس فاهى +و.فُضَاوٌ سؤي )د.عهٍ عبذ االيُش +

C 
 كهشبائُت عًهٍ

 ايُش+و.فُضَاوٌ عمُم()و.د.احًذ خُش هللا+و.و. 

 / االسبعاء
 25سَاضُاث ق

 )و.حغٍُ عهٍ(
 

 25يُهج بحث ق

 أ. و. د يهذٌ عبذ انخضش

 25اداسة وحعهُى ثاَىٌ ق

 )أ.و.ععذ جًُم(
 

 / انخًُظ

 

 )و.د.احًذ خُش هللا(

 25كهشبائُت ق

 

 25فُضَاء انصىث ق

 )و.و.هُذ خضُش(
 

 

 

 سئُظ انمغى                                                             يمشس انمغى                               

 



 

 

 1028-1027لغى انفُضَاء – هت انثانثتانًشح –انذسوط االعبىعٍ جذول 

 (A+B+C) 3,عذد يجايُع انعًهٍ = 2عذد شعب انُظشٌ=

 انىلج  

 3:30-2:30 2:30-1:30 1:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-9:30 9:30-8:30 انًجًىعت انُىو

 / االحذ
 8انفُضَاء انزسَت ق

 )أ.و.د.عهٍ حغٍُ عبذ انشصاق(

 8دوال يعمذة ق

 )و.د.صَاد َبُم(
 

 

 

 االثٍُُ

A 

 8فُضَاء انبالصيا ق

 )د.فاضم(
 

 يخخبش انكخشوَُاث 

 )أ.و.د. يحًذ انبغذادٌ + و.فُضَاوٌ حغشَذ(

 

 

B   

C 
 يخخبش رسَت 

 )أ.و.د.عهٍ حغٍُ عبذ انشصاق +و.و.عباط فاضم(
 

 / انثالثاء
 8انًُكاَُك انخحهُهٍ ق

 )و.د.احًذ خُش هللا(

 8طشائك انخذسَظ ق

 )و.و.دعاء بشُش(
 8انفُضَاء انزسَت ق

 )أ.و.د.عهٍ حغٍُ عبذ انشصاق(
 8اسشاد ق

 )د.عهٍ غضَىٌ(

 

 

 االسبعاء

A 

 )د.يحًذ انبغذادٌ(8انكخشوَُاث ق
 8انخذسَظ قطشائك 

 )و.و.دعاء بشُش(

 8ثشيىداًَُك ق

 )أ.و.د.بشهاٌ سشُذ(

 

 

 

 

 
B 

C 

 انخًُظ

A 

 يخخبش رسَت 

 )أ.و.د.عهٍ حغٍُ عبذ انشصاق + و.عادل جهُم َجى(

 

    

B 
يخخبش انكخشوَُاث  )أ.و.د. يحًذ انبغذادٌ +و.فُضَاوٌ 

 سؤي+و.فُضَاوٌ حغشَذ(

 يخخبش رسَت

+ و. فُضَاوٌ  )أ.و.د.عهٍ حغٍُ عبذ انشصاق + و.عادل جهُم َجى 

 (عمُم

 

 

C    
 يخخبش انكخشوَُاث 

 )أ.و.د. يحًذ انبغذادٌ +و.فُضَاوٌ سؤي+و.فُضَاوٌ حغشَذ(

 

 

 

 

 سئُظ انمغىيمشس انمغى                                                                                            

 

 



 

 

 انُىو
انشعبت او 

 انًجًىعت

 انىلج

8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 1:30-2:30 2:30-3:30 

 االحــــــذ

 A1األونً 
 و. د. صَاد َبُم

  
 سَاضت و. د. صَاد َبُم

 

  و. حُذس فاهى + دَُا A2األونً 

 و. حُذس فاهى + دَُا  + و. و. عباط فاضم + َغشَذ بشهاٌ سشُذد.  B1األونً 

 سَاضت
 و. د. سعىل + و. و. هُذ + عمُم  و. حُذس فاهى + دَُا B2األونً 

 Aانثاٍَ 

 و. و. أًٍَ أَُظ و. د. عهٍ عبذ األيُش و. حُذس سضا

 

  Bانثاٍَ 

  Cانثاٍَ 

 Aانثانث 

  و. د. صَاد َبُم أ.و.د. عهٍ حغٍُ

 

  Bانثانث 

  Cانثانث 

 انُىو
انشعبت او 

 انًجًىعت

 انىلج

8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 1:30-2:30 2:30-3:30 

 االثٍُُ

 A1األونً 
 و. و. دعاء و. عهٍ حًىد و. حُذس و. و. دعاء  عجاد حغٍُ

 A2األونً 

 B1األونً 
 و. عهٍ حًىد و. و. دعاء و. عهٍ حًىد صَاد َبُم و. د. و. د. سعىل

 B2األونً 

  و. د. أحًذ خُش هللا + و. و. أيُش + عمُم و. د. عهٍ عبذ األيُش + و. حُذس فاهى + سؤي Aانثاٍَ 

  و. د. صَاد َبُم + دَُا  و. د. أحًذ خُش هللا + و. و. أيُش + عمُم Bانثاٍَ 

  و. د. عهٍ عبذ األيُش + و. حُذس فاهى + سؤي  َبُم + دَُاو. د. صَاد  Cانثاٍَ 

 Aانثانث 

 د. فاضم

   أ. و. د. يحًذ حًُذ حغٍُ + حغشَذ

    Bانثانث 

   أ. و. د. عهٍ حغٍُ + و. و. عباط فاضم Cانثانث 



 

 انُىو
انشعبت او 

 انًجًىعت

 انىلج

8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 1:30-2:30 2:30-3:30 

 انثالثاء

  و. د. سعىل + و. و. هُذ + + و. و. عباط + حغشَذ بشهاٌ سشُذد.  A1األونً 

  + و. و. عباط + حغشَذ بشهاٌ سشُذد.  و. د. سعىل + و. و. هُذ + عمُم A2األونً 

 B1األونً 
 سَاضت و. حُذس د. صَاد َبُم عجاد حغٍُ

 

  B2األونً 

 Aانثاٍَ 

 و. حغٍُ عهٍ
و. د. عهٍ عبذ 

 األيُش

  و. د. صَاد َبُم + دَُا 

  و. د. عهٍ عبذ األيُش + و. حُذس فاهى + سؤي Bانثاٍَ 

  و. د. أحًذ خُش هللا + و. و. أيُش + عمُم Cانثاٍَ 

 Aانثانث 

 د. عهٍ عضَىٌ أ.و. د. عهٍ حغٍُ و. و. دعاء و. د. أحًذ خُش هللا

 

  Bانثانث 

  Cانثانث 

 انُىو
انشعبت او 

 انًجًىعت

 انىلج

8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 1:30-2:30 2:30-3:30 

 االسبعاء

 A1األونً 
 و. كشَى عبذ انىاحذ و. حُذس د. صٍَ انعابذٍَ

 

  A2األونً 

 B1األونً 
 د. صٍَ انعابذٍَ حُذسو.  و. كشَى عبذ انىاحذ

 

  B2األونً 

 Aانثاٍَ 

  و. حغٍُ عهٍ
يهذٌ عبذ أ.و.د 

 انخضش
 و. و. دعاء أ. و. ععذ جهُم

  

   Bانثاٍَ 

   Cانثاٍَ 

 Aانثانث 

 أ. و. د. بشهاٌ سشُذ و. و. دعاء أ. و. د. يحًذ حًُذ حغٍُ

  

   Bانثانث 

   Cانثانث 

 



 

 انُىو
انشعبت او 

 انًجًىعت

 انىلج

8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 1:30-2:30 2:30-3:30 

 انخًُظ

 A1األونً 
 و. د. سعىل 

 و. حُذس فاهى + دَُا
 و. و. يحًذ سَاض و. د. سعىل

  A2األونً 

 و.و. هُذ + عمُم  B1األونً 
  و. د. سعىل و. و. يحًذ سَاض 

 + و. و. عباط بشهاٌ سشُذد.  B2األونً 

 Aانثاٍَ 

 و. و. هُذ خضُش و. د. أحًذ خُش هللا

  

   Bانثاٍَ 

   Cانثاٍَ 

     أ. و. د. عهٍ حغٍُ + و. عادل Aانثانث 

  أ. و. د. عهٍ حغٍُ + و. عادل + عمُم أ. و. د. يحًذ حًُذ حغٍُ + حغشَذ + سؤي Bانثانث 

  أ. و. د. يحًذ حًُذ حغٍُ + حغشَذ + سؤي    Cانثانث 

 


