
 

 

 

 

 و ٔاألسبسيأٔال: برايج انتعهيى انعب
 

 اسى انًذبضر عذد انسبعبث انشعبت انفرقت اسى انًقرر

 

 

 

 انًعهى ٔيُٓت انتعهيى

 انفرقت األٔنٗ

 )أدبٗ عبو(

 دبيذ أدًذ شذبتّ /د  2 اَجهيزٖ

 أييرة عبذ هللا دبيذ /د 4 عربٗ + عهى انُفس

 أيم دسٍ دراث /د 6 جغرافيب+ تبريخ

 د/ أسًبء انٓبدٖ 2 فرَسٗ

انفرقت األٔنٗ )عهًٗ 

 عبو(

 يذًذ إبراْيى يطر /د 2 ريبضيبث

 دبيذ شذبتّ /د 2 فيزيبء +كيًيبء

 أسًبء انٓبدٖ إبراْيى /د 4 بيٕنٕجٗ

 دقٕق اإلَسبٌ

 )انجزء انتطبيقٗ(

 انفرقت األٔنٗ

 )أدبٗ عبو(

اَجهيزٖ+ عهى َفس+ 

عربٗ+ جغرافيب+  

 فرَسٗ+ تبريخ

 عبدل يُصٕر صبنخ /أ.و.د  6

 

 

 

 انتربيت ٔقضبيب انعصر

انفرقت األٔنٗ تعهيى 

 أسبسٗ )أدبٗ(

 أيم دسٍ دراث /د 2 اَجهيزٖ

 أيم دسٍ دراث/د 2 دراسبث اجتًبعيت 

 أ.د/ عهٗ عبذ ربّ 2 عربٗ

انفرقت األٔنٗ تعهيى 

 أسبسٗ )عهًٗ(

 عال عبصى اسًبعيم /د 2 ريبضيبث

 عال عبصى اسًبعيم /د 2 عهٕو

انتربٕٖ نهفئبث انًفٕٓو 

 انخبصت

 أيم يعٕض انٓجرسٗ /د 2 تربيت خبصت انفرقت األٔنٗ

 أييرة عبذ هللا دبيذ /د 2 تربيت خبصت انفرقت األٔنٗ يُٓت انتعهيى

 

 

 انًذرست ٔانًجتًع

 )اختيبرٖ(

 انفرقت انثبَيت 

 )أدبٗ عبو(

اَجهيزٖ+ عهى َفس+ 

عربٗ+ جغرافيب+  

 فرَسٗ+ تبريخ

 ديُب عهٗ دبيذ /د 2

 يذًذ إبراْيى يطر /د 2+ فيزيبء + بيٕنٕجٗ انفرقت انثبَيت



 

 

 اسى انًذبضر عذد انسبعبث انشعبت انفرقت اسى انًقرر

 

 

 

 ريبضيبث+ كيًيبء )عهًٗ عبو(

 دبيذ أدًذ شذبتّ /د 2 تربت خبصت انفرقت انثبَيت

 

 

 

 انفكر انتربٕٖ ٔتطبيقبتّ

 انثبنثتانفرقت 

 )أدبٗ عبو(

 عبذ انٕدٔد يكرٔو /أ.د 2 اَجهيزٖ

  عال عبصى اسًبعيم /د 4 عربٗ + عهى انُفس

جغرافيب + فرَسٗ + 

 تبريخ

 عبدل يُصٕر صبنخ /أ.و.د 6

 انفرقت انثبنثت

 )عهًٗ عبو(

 عهٗ عبذ ربّ /أ.و.د 2 ريبضيبث

إبراْيى انسيذ  /أ.و.د 2 فيزيبء + كيًيبء

 انعٕيهٗ

إبراْيى انسيذ  /أ.و.د 4 بيٕنٕجٗ 

 انعٕيهٗ

انفرقت انثبنثت تعهيى 

 )أدبٗ(أسبسٗ 

 أشرف انسعيذ أدًذ /أ.و.د 2 نغت اَجهيزيت

نغت عربيت + دراسبث 

 اجتًبعيت

 أشرف انسعيذ أدًذ /أ.و.د 4

انفرقت انثبنثت تعهيى 

 (عهًٗأسبسٗ )

 عال عبصى اسًبعيم /د 2 ريبضيبث

 عهٗ عبذ ربّ /أ.و.د 2 عهٕو

 

 

 

 

 تعهيى انكببر

 (أصٕنّ ٔيُبْجّ)

 

 انثبنثتانفرقت 

 عبو()أدبٗ 

 أسًبء انٓبدٖ إبراْيى /د 2 اَجهيزٖ

 أ.د/ صالح  انذيٍ يعٕض 4 عربٗ + عهى انُفس

 يذًذ انسيذ اإلخُبٖٔ /د 4 جغرافيب + فرَسٗ 

 أشرف انسعيذ /أ.و.د 2 تبريخ

 انفرقت انثبنثت

 )عهًٗ عبو(

 أشرف انسعيذ أدًذ /أ.و.د 2 ريبضيبث

 عبذهللاد/ أييرِ  4 فيزيبء + كيًيبء

 د/ أييرِ عبذهللا 2 بيٕنٕجٗ 

انفرقت انثبنثت تعهيى 

 أسبسٗ )أدبٗ(

نغت عربيت + دراسبث 

 اجتًبعيت

 يذًذ انسيذ اإلخُبٖٔ /د 4

انفرقت انثبنثت تعهيى 

 (عهًٗأسبسٗ )

 أسًبء انٓبدٖ إبراْيى /د 2 ريبضيبث

 أسًبء انٓبدٖ إبراْيى /د 2 عهٕو

 انفكر انتربٕٖ ٔتطبيقبتّ

 

 عبذ انٕدٔد يكرٔو /أ.د 2 تربيت خبصت انفرقت انرابعت



 

 

 اسى انًذبضر عذد انسبعبث انشعبت انفرقت اسى انًقرر

 

 

 

َظبو انتعهيى ٔاالتجبْبث 

 انًعبصرة

 انفرقت انرابعت

 )أدبٗ عبو(

 عبدل يُصٕر صبنخ /أ.و.د 2 اَجهيزٖ

 ديُب عهٗ دبيذ /د 2 عربٗ + عهى انُفس

تبريخ + جعرافيب + 

 فرَسٗ

 أيم يعٕض انٓجرسٗ /د 6

)عهًٗ انفرقت انرابعت 

 عبو(

 يذًذ انعجًٗ /أ.د 2 ريبضيبث

 ديُب عهٗ دبيذ /د 2 كيًيبء

 يجذٖ صالح طّ /أ.د 4 فيزيبء + بيٕنٕجٗ

انفرقت انرابعت تعهيى 

 أسبسٗ

 يُٓٗ غُبيى /أ.د 2 ريبضيبث

 يذًذ إبراْيى يطر /د 2 عهٕو

 عهٗ عبذربّ /أ.و.د 2 نغت عربيت

 تٕدرٖ يرقص دُب /أ.د 2 تربيت خبصت انرابعتانفرقت  َظى انتعهيى انًقبرَت

 انًذرست ٔانًجتًع

 )اختيبرٖ(

 انفرقت انرابعت أسبسٗ

 

 دراسبث اجتًبعيت

 

 يذًذ إبراْيى عطٕة /أ.د 2

 

 )ببنهغت اإلَجهيزيت( : برايج انتعهيى انعبو ٔاألسبسيثبَيب
 

 اسى انًذبضر انشعبت عذد انسبعبث انفرقت إسى انًقرر

  أٔنٗ عبو انتعهيىانًعهى ٔيُٓت 

انبرَبيج انًتًيز ببنهغت )

 ( االَجهيزيت

  فيـــــزيبء  2

 د/ أيم دسٍ دراث

 

 /يجذٖ صالح طّ انًٓذٖدأ. كيًيــــبء 2

 د / يذًذ يذًذ ابراْيى يطر بيــٕنٕجٗ 2

 أيم يعٕض انٓجرسٗ يُيعد.  ريــبضيــــبث 2

 أٔنٗ أسبسي  انتربيت ٔقضبيب انعصر

انبرَبيج انًتًيز ببنهغت )

 ( االَجهيزيت

  عهــــــــٕو 2

 ديُب عهٗ دبيذ أدًذ /د

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسى انًذبضر انشعبت عذد انسبعبث انفرقت إسى انًقرر

انًذرست ٔانًجتًع 

 )اختيبرٖ(

 ثبَيّ عبو 

)انبرَبيج انًتًيز 

 ببنهغت االَجهيزيت (

 د/ يذًذ االخُبٖٔ فيـــــزيبء  2

 أ.د/ دسٍ يذًذ دسبٌ كيًيــــبء 2

 أ.د/ يذًذ ابراْيى عطِٕ بيــٕنٕجٗ 2

 د/ اييرة عبذهللا دبيذ ريــبضيــــبث 2

 ثبنثت عبو  انفكر انتربٕٖ

)انبرَبيج انًتًيز 

 ببنهغت االَجهيزيت (

 أ.د/ عبذ انٕدٔد يذًٕد يكرٔو فيـــــزيبء  2

 أ.و.د/ عبدل يُصٕر صبنخ  كيًيــــبء 2

 أ.د/ تٕدرٖ يرقص دُب بيــٕنٕجٗ 2

 أ.د/ صالح انذيٍ ابراْيى يعٕض ريــبضيــــبث 2

 د/ عال عبصى إسًبعيم  عهٕو  2 ثبنثت أسبسٗ انفكر انتربٕٖ

 أسًبء انٓبدٖ ابراْيى عبذ انذٗد/  فيـــــزيبء  2 ثبنثت عبو تعهيى انكببر

 أ.د/ يُٓٗ يذًذ ابراْيى غُبيى  كيًيــــبء 2

 أ.و.د/ أشرف انسعيذ أدًذ بيــٕنٕجٗ 2

 أ.د/ يذًذ دسُيٍ عبذة انعجًٗ ريــبضيــــبث 2

 د/ عهٗ عبذ ربّ  عهٕو 2 ثبنثت أسبسٗ تعهيى انكببر


