
 
 

 انسراضاث انعهٍا –لطى انخارٌد –َطاٍَت كهٍت انخربٍت نهعهىو اإل –جايعت زٌانى  

 0203-0200نهعاو انسراضً نهفصم انسراضً األول جسول انًحاضراث 

 اإلضاليً / انخارٌد انسكخىراِ

 
 

 أضخاش انًـــــــــــــازة انىلج انًـــــــــــــــــــــــازة انٍىو

 األحس
 ضًاعٍمإأ3ز3 شاكر يحًىز  12332-0332 االلخصازٌت عُس انعرب لبم اإلضالوانحٍاة 

 أ3و3ز3 ضىزاٌ رحٍى رحًٍ 10332-12332 َكهٍسٌتَصىص حارٌرٍت بانهغت اإل

 االثٍٍُ
 حًس يطر ذضٍرأأ3ز3  11332-0332 االضخشراق وانطٍرة انُبىٌت 

 عسَاٌ ذهف كاظىز3 أ3 0332-11332 زراضاث فً يصازر انحروب انصهٍبٍت

 انثالثاء
 ضًاهر يحً يىضى أ3ز3 11332-0332 زراضاث فً ذطظ انًسٌ اإلضاليٍت 

 حايس حًٍس عطٍت3 أ3ز 0332-11332 يُاهج انًؤرذٍٍ انًطهًٍٍ

 
 

 

 انسراضاث انعهٍا – لطى انخارٌد –َطاٍَت كهٍت انخربٍت نهعهىو اإل –جايعت زٌانى 

 0203-0200األول نهعاو انسراضً نهفصم انسراضً جسول انًحاضراث 

 انخارٌد اإلضاليً /ًاجطخٍران

 

 أضخاش انًـــــــــــــازة انىلج انًـــــــــــــــــــــــازة انٍىو

 األحس

 فرحت هازي عطٍىي3ز3 و 12332-0332  ضالوَظى انحكى فً زوٌالث انعرب لبم اإل

 و3ز3 غصىٌ عبس صانحأ3 11332-12332 يُهج انبحث انخارٌرً وححمٍك انًرطىطاث

  أ3ز3 دمحم عهً حطٍٍ 1332  -11332  ضاليٍتانُظى انًانٍت فً انسونت انعربٍت اإل

 االثٍٍُ
 أ3ز3 بهار أحًس جاضى 12332-0332 ضاليًزراضاث فً حارٌد زول وإياراث انًغرب اإل

 عبس انرانك ذًٍص عهً أ3ز3 10332 -12332 زراضاث فً انخارٌد انًًهىكً

 اءانثالث
 يها عبس انرحًٍ حطٍٍز3 و3أ3 11332-0332 زراضاث فً يصازر انطٍرة انُبىٌت

 زٌُت ضانى حًىزي و3أ3 1332-11332 َكهٍسٌتَصىص حارٌرٍت بانهغت اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 انسراضاث انعهٍا –لطى انخارٌد –َطاٍَت كهٍت انخربٍت نهعهىو اإل –جايعت زٌانى 

 0203 -0200انسراضً األول نهعاو انسراضً نهفصم جسول انًحاضراث 

  انحسٌث  / انخارٌدانسكخىراِ  
 

 
 

 انسراضاث انعهٍا –لطى انخارٌد –َطاٍَت كهٍت انخربٍت نهعهىو اإل –جايعت زٌانى 

 0203 -0200نهفصم انسراضً األول نهعاو انسراضً  انًحاضراثجسول 

   انًاجطخٍر/ انخارٌد انحسٌث 
 

 

 أضخاش انًـــــــــــــازة انىلج انًـــــــــــــــــــــــازة انٍىو

 األحس

    أ3و3ز3 ضىزاٌ رحٍى رحًٍ 12332-0332 َكهٍسٌتَصىص حارٌرٍت بانهغت اإل

حارٌد إٌراٌ فً انمرٍٍَ انطازش عشر 

   عشر وانطابع
 زرٌص صانحإأ3ز3 عبس انرحًٍ  12332-1332

 االثٍٍُ
 أ3و3ز3 ياهر يبسر عبس انكرٌى 12332-0332  انجُىبٍت أيٍركا حركاث انخحرر فً 

 أ3ز3 وضاو عهً ثابج 1332-12332 زراضاث فً انعهس انعثًاًَ انًخأذر

 انثالثاء

زراضاث فً حارٌد انصٍٍ انحسٌث 

 وانًعاصر
 هسبر حطٍ شانىخأ3ز3  0332-12332

 أ3ز3 يىفك هازي ضانى 1332-12332 زول شًال أفرٌمٍا فً انعصر انحسٌث

 أضخاش انًــــــــازة انىلــــــج انًــــــــــــــازة انٍىو

 األحس

 حًس ياجس عبس انرزاقأ 3أ3و3ز 12332-0332 زراضاث فً حارٌد إٌراٌ انًعاصر

 أزهر كرٌى حًٍسأ3و3ز3  11332 -12332 يُهج انبحث انخارٌرً وزراضت انىثائك

 3 يىفك هازي ضانىأ3ز 1332-11332 زراضاث فً حارٌد زٌانى انحسٌث وانًعاصر

 االثٍٍُ
  ز3 وضاو عهً ثابجأ3 12332-0332 زراضاث فً حارٌد أوروبا فً انعصر انىضٍظ 

 أ3و3ز3 ياهر يبسر عبس انكرٌى 10332-12332 يٍركٍتزراضاث فً حارٌد انىالٌاث انًخحسة األ

 انثالثاء
 زٌُت ضانى حًىزي و3أ3 12332-0332 َكهٍسٌتَصىص حارٌرٍت بانهغت اإل

 أ3ز3 هسبر حطٍ شانىخ 1332-12332 زراضاث فً حارٌد انعراق فً انعهس انعثًاًَ


