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91099191

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-9 9-8 انثٍاَاخ انٍٕو

 انطثد  

   َفص انًُٕ  عهى انهغح االَدهٍسٌح    اضى انًقرر

   د. انحطٍُى عهٕاٌ  تطًح صانح أ.   انًحاضر

   594يذرج  594يذرج    انًكاٌ

 األحذ

     اصٕل انررتٍح   اضى انًقرر

     د. ايم خاد   انًحاضر

     099يذرج   انًكاٌ

 االثٍٍُ

    عهى انُفص انررتٕي  ذًٍُح انرقكٍر  االحصاء انٕصفً  اضى انًقرر

    د. رشا انًذتٕنً د. اياًَ فرحاخ  د. اَعاو انكاشف  اضرانًح

    394 اعحق 394 اعحق 394 اعحق انًكاٌ

 انثالثاء

       اضى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األرتعاء

       اضى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًٍص

    ٌ حقٕق االَطا  اَثرتٕنٕخٍح اخرًاعٍح   اضى انًقرر

    د. دمحم فٕزي   د. اٌُاش ضعذِ انًحاضر

    594يذرج   096 اعحق انًكاٌ
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 م9191/ 9109 : 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-9 9-8 انثٍاَاخ انٍٕو

 انطثد  

       اضى انًقرر

       حاضرانً

       انًكاٌ

 األحذ

    ذكُٕنٕخٍا انرعهٍى  ضكشٍ ذكُٕنٕخٍا انرعهٍى   اضى انًقرر

    د/ دمحم فٕزي  قطى انًُاْح  انًحاضر

    099يذرج  يعًم ذكُٕنٕخٍا انرعهٍى   انًكاٌ

 االثٍٍُ

   عهى انُفص انفطٍٕنٕخً  ً االحصاء االضرذالن ذحهٍم انطهٕك ٔذعذٌهّ  عهى انُفص انردرٌثً  اضى انًقرر

   د. اَعاو انكاشف  د. فاطًح يٕضى  د. أٌاخ انذيٍري  د. رشا انًذتٕنً  انًحاضر

   091 اعحق 091 اعحق 091 اعحق 091 اعحق انًكاٌ

 انثالثاء

     ذذرٌص يصغر  االشراف انررتٕي   عهى اخرًاع انرًٍُح اضى انًقرر

    ْحقطى انًُا د. عادل انهًطً  د. اٌُاش ضعذِ  انًحاضر

    يعًم انرذرٌص 099يذرج  598 اعحق انًكاٌ

 األرتعاء

       اضى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًٍص 
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 انطثد  

     ذارٌخ انعرب انًعاصر   اضى انًقرر

     د. احًذ االنفً   انًحاضر

     996 اعحق  انًكاٌ

 األحذ

     طرق ذذرٌص رٔي احرٍاخاخ خاصح  ضٍكٕنٕخٍح رٔي احرٍاخاخ خاصح  اضى انًقرر

     د/ صفٕخ ُْذأي  د. دمحم اتٕ حالٔج  انًحاضر

     594يذرج  594يذرج  انًكاٌ

 االثٍٍُ

   يُٓح عهى انُفص  عهى انُفص االرشادي  االخرثاراخ انُفطٍح  ضٍكٕنٕخٍح االتذاع  اضى انًقرر

   د. دمحم اتٕ حالٔج د. اٌاخ انذيٍري  د. فاطًح يٕضى  اياًَ فرحاخ  د. انًحاضر

    709 اعحق  709 اعحق  709 اعحق  709 اعحق انًكاٌ

 انثالثاء

   ذعهٍى انكثار  ذطٕر انفكر انررتٕي    اضى انًقرر

   د. دمحم ْالل  د. أيم خاد    انًحاضر

   393يذرج  393يذرج    انًكاٌ

 األرتعاء

       اضى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًٍص

 اضى انًقرر

 انرذرٌة انًٍذاًَ 
    

     انًحاضر

     انًكاٌ
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 م9191/ 9109 : 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-9 9-8 انثٍاَاخ انٍٕو

 انطثد  

    يشرٔع ذخرج عهى انُفص االكهٍٍُكً  َظاو انرعهٍى فً يصر  اضى انًقرر

    د. دمحم اتٕ حالٔج  د. دمحم اتٕ حالٔج  د. يثرٔك عطٍح  رانًحاض

    715 اعحق 715 اعحق 594يذرج  انًكاٌ

 األحذ

 اضى انًقرر

 انرذرٌة انًٍذاًَ 

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 االثٍٍُ

    قراءاخ تانهغح االَدهٍسٌح  عهى انُفص انًعرفً  انفرٔق انفردٌح ٔانقٍاش  اضى انًقرر

    د. يُى عًارج  د. اًٌاٌ ضحا  د. اًٌاٌ ضحا ًحاضران

    715 اعحق 715 اعحق 099يذرج  انًكاٌ

 انثالثاء

    ضٍكٕنٕخٍح انًراْقح    اضى انًقرر

    د. يُى عًارج    انًحاضر

    714اعح ق   انًكاٌ

 األرتعاء

       اضى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًٍص 

       اضى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
 
 


