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 وزارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

داد ــــــــــــــت بغعجايــ

اث ـــــــــــــــيت انهغــــــــكم

 قسى انهغت االنًاَيت

 

 

 

202-2020 جذول انًحاضراث االسبىعي االنكخروَي نهعاو انذراسي (  انذراست انصباحيت  )1

 شعبت أ / انًرحهت انرابعت 

 اسى انخذريسي انًادة انىقج 

ذ 
ح

ال
ا

 عذي حاحى. د.و انُحى 9.00-10.30

 عذي حاحى. د.و انُحى 

 عهي سهًاٌ. و.و حاريخ االدب 11.00-11.45

 عهي انسبيذي. و انخرجًت االدبيت 12.30-1.15

 ييسىٌ عهي. و.أ عهى انهغت 1.30-2.15

  
ٍ

ُي
الث

ا

 بهاء يحًىد. و.ا انًحادثت 9.00-10.30

 بهاء يحًىد. و.ا انًحادثت 

 يازٌ جًعت. و.و انخرجًت انقاَىَيت 11.00-11.45

 فرح يؤيذ. و.و انهغت االَكهيسيت 1.30-2.15

  
ء
ثا

ال
نث

ا

 عهي انسبيذي. و انخرجًت االدبيت 9.00-10.30

 عهي انسبيذي. و انخرجًت االدبيت 

 ييسىٌ عهي. و.أ عهى انهغت 11.00-11.45

 هالل عبذانحًسة. و. و يقانت ويراسالث 12.30-2.00

 هالل عبذانحًسة. و. و يقانت ويراسالث 

  
ء
عا

رب
ال
ا

 عهي سهًاٌ. و حاريخ االدب 9.00-10.30

 عهي سهًاٌ. و حاريخ االدب 

 يسري عبذانسخار. و.و انُثر 11.00-12.30

 يسري عبذانسخار. و.و انُثر 

 بهاء يحًىد. و.أ انًحادثت 1.00-1.45

  
س

ًي
خ

ان

 يازٌ جًعت. و.و انخرجًت انقاَىَيت 9.00-10.30

 يازٌ جًعت. و.و انخرجًت انقاَىَيت 

 عذي حاحى. د.و انُحى 11.00-11.45

  بحث انخخرج 12.30-1.45
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 وزارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

داد ــــــــــــــت بغعجايــ

اث ـــــــــــــــيت انهغــــــــكم

 قسى انهغت االنًاَيت

 

 

 

202-2020 انًحاضراث االسبىعي االنكخروَي نهعاو انذراسي (  انذراست انصباحيت  )1

 شعبت ب/ انًرحهت انرابعت 

 اسى انخذريسي انًادة انىقج 

ذ 
ح

ال
ا

 هالل عبذانحًسة. و. و يقانت ويراسالث 9.00-10.30

 هالل عبذانحًسة. و. و يقانت ويراسالث 

 عذي حاحى. د.و انُحى 11.00-11.45

 عهي سهًاٌ. و حاريخ االدب 12.30-1.15

 عهي انسبيذي. و انخرجًت االدبيت 1.30-2.15

  
ٍ

ُي
الث

ا

 يازٌ جًعت. و.و انخرجًت انقاَىَيت 9.00-10.30

 يازٌ جًعت. و.و انخرجًت انقاَىَيت 

 بهاء يحًىد. و.أ انًحادثت 11.00-11.45

 ييسىٌ عهي. و.أ عهى انهغت 12.30-1.15

 فرح يؤيذ. و.و انهغت االَكهيسيت 1.30-2.15

  
ء
ثا

ال
نث

ا

 عذي حاحى. د.و انُحى 9.00-10.30

 عذي حاحى. د.و انُحى 

 يسري عبذانسخار. و.و انُثر 11.00-12.30

 يسري عبذانسخار. و.و انُثر 

  
ء
عا

رب
ال
ا

 عهي انسبيذي. و انخرجًت االدبيت 9.00-10.30

 عهي انسبيذي. و انخرجًت االدبيت 

 عهي سهًاٌ. و حاريخ االدب 11.00-12.30

 
 عهي سهًاٌ. و حاريخ االدب

  
س

ًي
خ

ان

 ييسىٌ عهي. و.ا عهى انهغت  9.00-9.45

 بهاء يحًىد. و.أ انًحادثت 10.30-12.00

 بهاء يحًىد. و.أ انًحادثت 

 يازٌ جًعت. و.و انخرجًت انقاَىَيت 12.30-1.15

  بحث انخخرج 1.15-2.00

 


