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 انٍىو وانراسٌخ انغاعح انماعح عذد انطهثح   اعى انًادج يذسط انًادج انًشالثٍٍ انًالحظاخ

  

 وفاء أتى حطة.د.أ

يُزس حثٍة .د.أ

 

يُزس حثٍة .د.أ انشعش االَجهٍضي واأليشٌكً انحذٌث  5 

 ق214

9-11 

انغثد 

8/6/2019 
وفاء اتى حطة .د.أ  أعانٍة انثحث فً انغىٌاخ   11 9-11 

ق 216 10 اداسج ذغىٌك يصطفى انشٍخ.د.أ يصطفى انشٍخ.د.أ  9-12 

َضال عٍشح . د  َضال عٍشح . د يعانجح وذحهٍم انثٍاَاخ احصائٍاً  4 
يخرثش 

ق 309
3-6 

 األحذ

9/6/2019 

شٍشٌٍ عغاف .د شٍشٌٍ عغاف.د   6-3 ق214 11 طشق اٌصال انذواء

 حايذ انفىاعشج.د.أ 

يحًذ انشفاعً .د

يحًذ انشفاعً .د َظى ذشغٍم يرمذيح  2 
 ق215

3-6 

 6-3 2 يعًاسٌح انثشيجٍاخ واًَاط انرصًٍى حايذ انفىاعشج.د.أ 

 6-3 ق216 11 َظشٌح انًحاعثح يحً انذٌٍ حًضج.د يحً انذٌٍ حًضج.د 

اعًاعٍم ٌايٍٍ .د  اعًاعٍم ٌايٍٍ .د اإلداسج انًانٍح انًرمذيح  ق 214 9 3-6 

يُزس حثٍة .د.أ  يُزس حثٍة .د.أ َصىص يماسَح  أ 212 4  االثٍٍُ 9-11

10/6/2019 

يحًذ انثذوي .د   يحًذ انثذوي .د األعهىتٍح فً انهغح االَجهٍضٌح  أ 212 8 11-1 

 

 
 6-3 ق214 7 طشق انثحث انعهًً فً انرًشٌض َضال عٍشح.د َضال عٍشح.د

 انثالثاء

11/6/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غشٌة غشٌة .د.أ  غشٌة غشٌة .د.أ طشق فً انشٌاضٍاخ انرطثٍمٍح   1-11 ب150 16

 صكشٌا عضاو.د.أ 

 يحًذ انطائً.د.أ

 6 االذصاالخ انرغىٌمٍح انًركايهح صكشٌا عضاو.د.أ
 ق216

3-6 

 6-3 8 يُهجٍح انثحث فً االعًال يحًذ انطائً.د.أ 

 

 

َذاء انًىنى .د.أ

 

َذاء انًىنى .د.أ  3-12 أ138 9 ذغىٌح يُاصعاخ انًهكٍح انفكشٌح

جايعح انضسلاء  
 

انذساعاخ انعهٍا  كهٍح 

جذول  

 (االيرحاَاخ انُهائٍح)

 2018/2019انفصم انذساعً انثاًَ نهعاو 
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عًٍح انحاج .د   2-11 أ212 2 أعانٍة انثحث فً األدب عًٍح انحاج.د
 األستعاء 

12/6/2019 

هانح انًٍُاوي .د.أ  االداسج انًانٍح فً يؤعغاخ انشعاٌح انصحٍح  هانح انًٍُاوي.د.أ   6-3 ق214 9

 

 

 انخًٍظ

13/6/2019 

 حايذ انفىاعشج.د.أ 

 عصاو انذاود.د.أ

عصاو انذاود .د.أ انخىاسصيٍاخ انرطثٍمٍح  2 
 ق215

3-6 

حايذ انفىاعشج .د.أ  صٍاَح وذطىٌش انثشيجٍاخ  5 3-6 

عثذانهح َضال .د  عثذانهح َضال .د انهُذعح انًانٍح االعاليٍح   6-3 ق216 8

يحًذ انطائً .د.أ  يحًذ انطائً .د.أ اداسج انجىدج انشايهح انًرمذيح   6-3 ق314 14

 

 
 6-3 ق315 10 دساعاخ يعاصشج فً َظى انًعهىياخ انًحاعثٍح صٌاد انزٌثح.د صٌاد انزٌثح.د

 11-9 هــ43 10 كًٍٍاء طثٍح يحًىد انشاعش.د يحًىد انشاعش.د 

 انغثد

15/6/2019 

سدٌُح عثًاٌ .د.أ سدٌُح عثًاٌ.د.أ  اعرشاذٍجٍاخ انرغىٌك   12-9 ق106 5

شحاذح غشٌة .د.أ شحاذح غشٌة.د.أ  انعالياخ انرجاسٌح وانًؤششاخ انجغشافٍح   12-9 أ138 9

 يحًذ سعًً.د 

 شحاذح غشٌة.د.أ

يحًذ سعًً .د أيٍ انًعهىياخ   1 
أ 138

12-3 

شحاذح غشٌة .د.أ  أعانٍة انثحث انعهًً  5 12-3 

 12-11 هــ43 10 طشق انثحث يحًىد انشاعش.د يحًىد انشاعش.د 

َثٍم انحهثً .د.أ َثٍم انحهثً.د.أ  دساعاخ يرمذيح فً يعاٌٍش انرذلٍك وانًحاعثح انذونٍح   3-12 ق215 7

عهٍاء تشلاٌ .د  عهٍاء تشلاٌ .د جثش حذٌث    3:30-1:30 هــ310 15

 االحذ

16/6/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 6-3 ق214 14 َظشي (1)اإلداسج وانمٍادج فً انرًشٌض  هانح انًٍُاوي.د.أ هانح انًٍُاوي.د.أ 

 نٍث انمهٍىي.د 

 حغٍٍ عًحاٌ.د.أ

نٍث انمهٍىي .د اداسج انًىاسد انثششٌح انًرمذيح  8 
 ق314

3-6 

حغٍٍ عًحاٌ .د.أ  يعاٌٍش انًحاعثح وانشلاتح نهًصاسف االعاليٍح وذطثٍماذها  7 3-6 

يحًذ انثذوي .د يحًذ انثذوي.د  عهى انهغح االجرًاعً  أ 212 2 11-1 

َثٍم انحهثً .د.أ َثٍم انحهثً.د.أ   1-10 ق216 7 دساعاخ يرمذيح فً ذحهٍم انمىائى انًانٍح
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هانح انًٍُاوي .د.أ  هانح انًٍُاوي .د.أ انرخطٍظ االعرشاذٍجً  ق 214 9 3-6  

 

 

 

انثالثاء 

18/6/2019 

سَا أتى طعًٍح .د  سَا أتى طعًٍح .د االحصاء انحٍىي  ق 216 9 3-6 

 عصاو جثشٌٍ.د 

خانذ يُصىس .د

خانذ يُصىس  .د ذطثٍماخ انزكاء االصطُاعً  2 
ق 215

3-6 

عصاو جثشٌٍ .د  هُذعح انًرطهثاخ  2 3-6 

َثشاط انعًش .د  َثشاط انعًش .د عهى انًعُى وانغٍاق انهغىي  أ 212 6 11-1 

 حاصو شحادج.د 

خانذ انمطًٍُ .د.أ

خانذ انمطًٍُ .د.أ يحاعثح اداسٌح يرمذيح  7 
ق 314

3-6 

حاصو شحادج .د  اداسج انعًهٍاخ  12 3-6 

ٌحٍى انخصاوَح .د  ٌحٍى انخصاوَح .د " جضئً وكهً"دساعاخ يرمذيح فً االلرصاد اإلعاليً  ق 314 9 3-6 

احًذ لضع .د  احًذ لضع .د هــ 310 10 ذحهٍم عذدي يرمذو 1:30-3:30 
االستعاء  

19/6/2019 

 

 

  


