
 ضابغ        الؽساؼٍ الخصع هشتطن ػلىم تداضَت  ثاًُتالؽٌت       2019/2020الوىؼن الداهؼٍ الوحاضطاث توام ابطًاهح 

 األَام التاضَد 10.00 -09.00 11.00 -  10.00 11.00-12.00

تؽىَك 

شطَظ حؽُي . ز

A12 

تؽىَك 

شطَظ حؽُي . ز

A12 

هالُت ػاهت 

ذتُن هحوس الؼُس . ز

A12 

 األحس 2020 أوتىبط 04

فؽاز وأذاللُاث األػوال 

بي حىحى هحوس . ز

A12 

 02التصاز ولٍ 

بلؼباغ ضابح . ز.أ

A12 

 02التصاز ولٍ 

بلؼباغ ضابح . ز.أ

A12 

 االثٌُي 2020 أوتىبط 05

 03إػالم آلٍ 

لطٌٍَ ػبُس . ز

A12 

ضَاضُاث هالُت 

ذطذاؾ . ز

A12 

ضَاضُاث هالُت 

ذطذاؾ . ز

A12 

 الثالثاء 2020 أوتىبط 06

          الؽساؼٍ الثاًٍ  هصطفٍ أولً هاؼتط تؽىَكالؽٌت                   2019/2020الوىؼن الداهؼٍ الوحاضطاث توام ابطًاهح 

التاضَد  09.00—08.00 10.00 -09.00 11.00 -  10.00  12.00 -11.00  األَام

إزاضة ػاللاث العبائي 

بطاهُوٍ ػبس الطظاق . ز

J03 

هٌهدُت البحث 

ػعٌ األذضط . ز.أ

J03 

هٌهدُت البحث 

ػعٌ األذضط . ز.أ

J03 

ضلابت التؽىَك الوصطفٍ 

 هُوىى ًبُلت. ز

J03 
 الثالثاء 2020 أوتىبط 06

 
 TDتمٌُاث وًواشج التٌبؤ 

 هرىخ ضظَمت.ز

J03 

ًظام الوؼلىهاث التؽىَمٍ الوصطفٍ 

بطاهُوٍ ػبس الطظاق . ز

J03 

ًظام الوؼلىهاث التؽىَمٍ الوصطفٍ 

بطاهُوٍ ػبس الطظاق . ز

J03 
 األضبؼاء 2020 أوتىبط 07

           الؽساؼٍ الثاًٍالرسهاث أولً هاؼتط تؽىَكالؽٌت         2019/2020الوىؼن الداهؼٍ الوحاضطاث توام ابطًاهح 

التاضَد  09.00—08.00 10.00 -09.00 11.00 -  10.00 11.00-12.00  األَام

تؽىَك فٌسلٍ 

 بي اػواضة ًصط السَي. ز

A12 

تؽىَك الرسهاث الوالُت 

 هصطفاوٌ الطُب. ز

A12 

تؽىَك فٌسلٍ 

 بي اػواضة ًصط السَي. ز

A12 

تؽىَك الرسهاث الوالُت 

 هصطفاوٌ الطُب. ز

A12 

 األضبؼاء 2020 أوتىبط 07

 

التؽىَك الؽُاحٍ 

 ؼؼىزٌ ًدىي. ز

A12 

التؽىَك الؽُاحٍ 

ؼؼىزٌ ًدىي . ز

A12 

إزاضة هٌافص التىظَغ 

 هُوىى ًبُلت. ز

A12 

 الروُػ 2020 أوتىبط 08

     الؽساؼٍ الثاًٍ  أولً هاؼتط هالُت وتداضة زولُت   الؽٌت 2019/2020الوىؼن الداهؼٍ الوحاضطاث توام ابطًاهح 

 األَام التاضَد 09.00—08.00 10.00—09.00 11.00—10.00

ؼُاؼاث وإزاضة هراطط الصطف 

ػعٌ األذضط . ز.أ

J05 

ؼُاؼاث وإزاضة هراطط الصطف 

ػعٌ األذضط . ز.أ

J05 

لاًىى الدواضن 

ذتُن هحوس الؼُس . ز

  J05 

 األحس 2020 أوتىبط 04

ؼُاؼاث وإزاضة  هراطط الصطف 

ػعٌ األذضط . ز.أ

J05 

ؼُاؼاث وإزاضة هراطط الصطف 

ػعٌ األذضط . ز.أ

J05 

تمٌُاث توىَل التداضة السولُت 

 هبال ػبس الواله. ز

J05 

 االثٌُي 2020 أوتىبط 05

التؽىَك السولٍ 

 ؼالن الُاغ. ز

J05 

التؽىَك السولٍ 

 ؼالن الُاغ. ز

J05 

تمٌُاث توىَل التداضة السولُت 

 هبال ػبس الواله. ز

J05 

 الثالثاء 2020 أوتىبط 06

 

ضئُػ المؽن 

30/09/2020 ..........2019/2020بطًاهح إتوام الوحاضطاث الوىؼن الداهؼٍ .....لؽن الؼلىم التداضَت  


