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 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 انجٍبَبد 

  اصىل ررثٍخ    عهى َفش انًُى اصى انًقرر ذانضجز

  أ.د/ دمحم أثى خهٍم     د. رشب  انًذثىنً  انًحبضر

  524يذرج     120قبعخ  نًكبٌا

هُذصخ    اصى انًقرر األحذ

 رحهٍهٍخ
    ادة اطفبل

    د/ يٍرفذ عجذ انرؤوف  د/ وفبء وحٍذ    انًحبضر

    120قبعخ    126قبعخ    انًكبٌ

       اصى انًقرر االثٍٍُ

       انًحبضر

       انًكبٌ

  حضجبٌ ىنىخٍب عبيخخٍ (2كًٍٍبء عبيخ )  اصى انًقرر انثالثبء

  د/ حبيذ كًبل  د/عصبو  -ا.د/ دمحم انضٍذ  د. انضٍذ–د.عهجخ   انًحبضر

  323قبعخ  1كهٍخ انعهىو يذرج  كهٍخ انعهىو   2ق  انًكبٌ

   كهرثٍخ ويغُبطٍضٍخ عًهً عًهً (2خىاص يبدح وثصرٌبد ) اصى انًقرر األرثعبء

    يعبيم كهٍخ انعهىو يعبيم كهٍخ انعهىو د.صحر  -ا.د /حضٍٍ يطبوع انًحبضر

   يذرج  كهٍخ انعهىو كهٍخ انعهىو كهٍخ انعهىو 1يذرج  -كهٍخ انعهىو  انًكبٌ

       اصى انًقرر انخًٍش

       انًحبضر

       انًكبٌ
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 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 انجٍبَبد انٍىو

 السبت  

       اصى انًقرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 األحد

    الفقبرٌبد وحجهٍبد  خ فً انفراغهٍهُذصخ رحهٍ  درايب ويضرذ انطفم اصى انًقرر

   د. خٍهبٌ-د. عجذ انفزبذ د/ رخت عًر   د. اثزضبو انشقرفً  انًحبضر

    1يذرج  – كهٍخ انعهىو 117ق   117ق  ٌانًكب

 االثنين

 عًهً حٍىاٌ  اصى انًقرر
عهىو ثٍىنىخٍخ وخٍىنىخٍخ 

 )الفقبرٌبد +حجهٍبد( 

عهىو ثٍىنىخٍخ وخٍىنىخٍخ 

 )ال فقبرٌبد +حجهٍبد  (
  

   انعهىويذرج ك  يذرج ك انعهىو  حٍىاٌ انيعبيم   انًحبضر

   كهٍخ انعهىو  كهٍخ انعهىو  كهٍخ انعهىو   انًكبٌ

 الثالثاء

    انذٌٍ وقضبٌب انعصر صكشٍ ركُىنىخٍب رعهٍى زعهٍى انركُىنىخٍب   اصى انًقرر

    د. اثزضبو َبصف قضى انًُبهح  د/ يهب ثذر  انًحبضر

    117قبعخ  يعًم انزكُىنىخٍب 117قبعخ  انًكبٌ

 األربعاء

   انذٌٍ وقضبٌب انعصر يهبراد ٌذوٌخ وفٍُخ  صٍكىنىخٍخ انزعهى رذرٌش يصغر  اصى انًقرر

   د. عجذ انغفبر عطٍخ  أ.د/ يصطفى حًزح  د. يًُ عًبرح  قضى انًُبهح انًحبضر

   122يذرج  122يذرج  318ق  يعًم انزذرٌش انًكبٌ

 الخميس

    عًهً فٍزٌبء عًهً فٍزٌبء فٍزٌبء حرارح وثصرٌبد  اصى انًقرر

    كهٍخ انعهىو  كهٍخ انعهىو  خهفد. احًذ  انًحبضر

    يعبيم فٍزٌبء  يعبيم فٍزٌبء   2يذرج  -كهٍخ انعهىو انًكبٌ
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 6-5  5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 انجٍبَبد انٍىو

 انضجذ  

 رطىر انفكر انزرثىي  اصى انًقرر
 يقرر ثقبفً اخزٍبري  

 )ررثٍخ صحٍخ(
    

     د. هجه صالذ  أ.د/ دمحم أثى خهٍم   انًحبضر

     318قبعخ  524يذرج   انًكبٌ

 األحذ

      رعهٍى انكجبر اصى انًقرر

      د/ يصطفى ايٍٍ انًحبضر

      122يذرج  انًكبٌ

 االثٍٍُ

 عًهً َجبد عًهً َجبد انفروق انفردٌخ وانقٍبس اصى انًقرر
ثٍىنىخٍب 

 االَضبٌ 

فضٍىنىخٍب َجبد 

 + وراثخ 
  

   د. يًُ د. وائم كهٍخ انعهىو  كهٍخ انعهىو  د. فبطًخ يىصى  انًحبضر

 يعبيم َجبد  يعبيم َجبد  117قبعخ  انًكبٌ
 -2يذرج 

 كهٍخ انعهىو

كهٍخ  -2يذرج 

 انعهىو
  

 انثالثبء

   ًقرراصى ان

 انزذرٌت انًٍـــــــــــــــذاًَ  
  

     

     انًحبضر

     انًكبٌ

 األرثعبء

        اصى انًقرر

        انًحبضر

        انًكبٌ

 انخًٍش

   يراكز انكزروٍَخ فٍزٌبء اشعبعٍخ عًهً فٍزٌبء عًهً فٍزٌبء اصى انًقرر

   د. ٌحًٍ ود. هشب كهٍخ انعهىو  كهٍخ انعهىو  انًحبضر

   كهٍخ انعهىو -2يذرج  كهٍخ انعهىو -2يذرج  يعبيم فٍزٌبء  يعبيم فٍزٌبء  انًكبٌ
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 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 انجٍبَبد انٍىو

 انضجذ  

         اصى انًقرر

         انًحبضر

         انًكبٌ

 األحذ

  َظبو انزعهٍى فً يصر  طرق رذرٌش روي االحزٍبخبد     اصى انًقرر

  د. يصطفى ايٍٍ  د. احًذ صالو     انًحبضر

   524يذرج  117قبعخ     انًكبٌ

 االثٍٍُ

       اصى انًقرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انثالثبء

   صٍكىنىخٍخ روي االحزٍبخبد عهىو يزكبيهخ  عًهً  عًهً  اصى انًقرر

   د. اٌبد انذيٍري  د. صهبو انشُبوي  كهٍخ انعهىو  كهٍخ انعهىو  انًحبضر

    220ق  120قبعخ  يعبيم عهىو يعبيم عهىو انًكبٌ

 األرثعبء

   فٍزٌبء وارصبد خىٌخ  يصر وخٍى ثٍئخ خٍى  حشراد وطفٍهٍبد 2كًٍٍبء عضىٌخ  اصى انًقرر

   د. هشبو خهٍفخ د. عبطف يضعىد د. ايم ثركبد-د.ايم عجبس د. انضٍذ عجذ انرحٍى انًحبضر

   كهٍخ انعهىو – 2يذرج  كهٍخ انعهىو – 2يذرج  انعهىو – 1يذرج  كهٍخ انعهىو – 2يذرج  انًكبٌ

 انخًٍش

 اصى انًقرر

 انزذرٌت انًٍذاًَ 

    

     ًحبضران

     انًكبٌ
 


