
 

  2022-2021نمطى انتارَخ نهعاو انذراضٍ االضثىعٍ جذول انذروش 

 

 

 

 

  2,30-1,30 1,30-12,30 12,30- 11,30 11,30-10,30 10,30 – 9,30 9,30 -8,30 انُىو وانًرحهح

 ق االضتار  انًادج  ق االضتار  انًادج  ق االضتار  انًادج  ق االضتار  انًادج  ق االضتار  انًادج  ق االضتار  انًادج  انًرحهح  انُىو 

 االحذ 

     عهٍ.د ضُرج  عهٍ .د ضُرج  عثادٌ.د عصىر  عالء.د لذَى  عالء.د لذَى   (أ)نً  االو

     عالء.د لذَى   عالء .د لذَى  عهٍ .د ضُرج   عهٍ.د ضُرج   عثادٌ.د عصىر (ب)االونً 

                   

        فارش.د عثًانٍ  ركري.د حضاراخ     حطُن.د انذنطٍ (أ)انثانُح 

            فارش.د عثًانٍ   حطُن.د انذنطٍ  ركري.د حضاراخ   (ب)انثانُح 

                   

           نسار.د عثاضٍ   جعفر .د عراق   عًاد .د اورتٍ (أ)انثانثح 

        نسار.د عثاضٍ      عًاد .د اورتٍ   جعفر.د عراق  (ب)انثانثح 

                   

     فرلذ.د عانى   فراخ.د عراق   فراخ.د عراق  جاضى.د دوَالخ   جاضى .د دوَالخ  انراتعح 

  2,30-1,30 1,30-12,30 12,30- 11,30 11,30-10,30 10,30 – 9,30 9,30 -8,30 انُىو وانًرحهح

 ق االضتار  انًادج  ق االضتار  انًادج  ق االضتار  انًادج  ق االضتار  انًادج  ق االضتار  انًادج  ق االضتار  انًادج  انًرحهح  انُىو 

  االثنُن 

        عالء.د لذَى   عثادٌ .د عصىر   عثادٌ.د عصىر   عهٍ .د ضُرج   (أ)نً  االو

        عثادٌ .د عصىر   عثادٌ .د عصىر   عهٍ.د ضُرج  عالء لذَى  (ب)االونً 

                   

        فارش.د عثًانٍ  ركري.د حضاراخ     حطُن.د انذنطٍ (أ)انثانُح 

           فارش.د عثًانٍ  حطُن.د انذنطٍ  ركري.د حضاراخ   (ب)انثانُح 

                   

        جعفر.د عراق   عًاد.د اورتٍ    نسار.د عثاضٍ   نسار.د عثاضٍ  (أ)انثانثح 

        نسار.د عثاضٍ   نسار.د عثاضٍ   جعفر.د عراق   عًاد .د اورتٍ (ب)انثانثح 

                   

           فرلذ .د عانى   يُطاء ترتُح عًهُح  فراخ.د عراق  انراتعح 
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 3,00-2,00 2,00-1,00 1,00-12,00 12,00- 11,00 11,00-10,00 10,00 – 9,00 9,00 -8,00   االولاخ

 االضتار انًادج االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  انًرحهح  انُىو 

 انثالثاء

   ينُف انكهُسٌ ينُف انكهُسٌ اَح عهى اننفص  آَح عهى اننفص  يُطاء  اضص  يصطفً.د لثم االضالو   (أ)االونً  

   اَح عهى اننفص   اَح عهى اننفص  ينُف انكهُسٌ ينُف انكهُسٌ يصطفً.د لثم االضالو  يُطاء اضص (ب)االونً 

               

  حاضثاخ  حاضثاخ صثاح.د عرتٍ ضهًُح .د لذَى  شكرٌ.د ايىٌ  رافذ.د نهضح نضال.د ينهج تحث  (أ)انثانُح 

 صثاح.د عرتٍ  حاضثاخ  حاضثاخ نضال.د ينهج تحث  ضهًُح.د لذَى شكرٌ.د ايىٌ  رافذ.د نهضح  (ب)انثانُح 

               

   يُطاء  طرائك    يُطاء طرائك اًَن. د تحذَث    وداد.د اضُا  (أ)انثانثح 

     يُطاء طرائك  اًَن.د تحذَث  يُطاء طرائك  وداد.د اضُا    (ب)انثانثح 

               

             ايُرج .د ايرَكا  انراتعح 

 3,00-2,00 2,00-1,00 1,00-12,00 12,00- 11,00 11,00-10,00 10,00 – 9,00 9,00 -8,00 االولاخ

   االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  انًرحهح  انُىو 

 االرتعاء

   يُطاء اضص    حاضثاخ  حاضثاخ عهُح  حمىق  صثاح .د عرتٍ  (أ)االونً  

  حاضثاخ  حاضثاخ يُطاء اضص      صباح.د عرتٍ  عهُح  حمىق  (ب)االونً 

               

 زَنة  ادارج   زَنة ادارج  دزهراء جغرافُح زهراء .د جغرافُح نضال.د ينهج تحث  ضهًُح.د لذَى  رافذ .د نهضح  (أ)انثانُح 

 زهراء.د جغرافُح  زهراء .د جغرافُح زَنة  ادارج   زَنة ادارج  ضهًُح  .د لذَى رافذ .د نهضح  نضال.د ينهج تحث  (ب)انثانُح 

               

   اَح  ارشاد  ضاجذ.د فهطفح روَذج جغرافُح    روَذج جغرافُح حًُذ .د حضارج  (أ)انثانثح 

 اَح ارشاد  ضاجذ.د فهطفح      ا روَذج جغرافُح  حًُذ.د حضارج  روَذج جغرافُح (ب)انثانثح 

               

     نىرا لُاش وتمىَى  نىرا لُاش وتمىَى  نىفم.د عرب  نصىص  انكهُسٌ  ايُرج.د ايرَكا  انراتعح 
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:  تعليمات القسم  

.   التزام الطلبة بارتداء الزي الموحد ، واظهار الهوية الجامعية في حال التعرض لزيارة رسمية الكترونية وفتح الكاميرا  -

 . تبدأ المحاضرات االلكترونية ، في تمام الساعة الثامنة صباحاً والدخول للصف االلكتروني يكون قبل عشر دقائق  -

 والدخول قبل موعد المحاضر واليسمح للطالب بالدخول متاخرا عن موعد المحاضرةتبدأ المحاضرات الحضوري الساعة الثامنة والنصف صباحا ،  -

التزام الطلبة بالجلوس حسب مقاعدهم المخصصة ، وبخالفه يتحمل الطالب مسؤولية ذلك ، كذلك االلتزم بارتداء الزي الموحد وجلب الهوية الجامعية اثناء الدوام  -

 الحضوري 

 

 

 

 3,00-2,00 2,00-1,00 1,00-12,00 12,00- 11,00 11,00-10,00 10,00 – 9,00 9,00 -8,00 االولاخ

   االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  االضتار  انًادج  انًرحهح  انُىو 

 انخًُص

   يحًذ.د جغرافُح  يحًذ.د جغرافُح  يصطفً.د لثم االضالو  يصطفً.د لثم االضالو  يحًذ . د جغرافُح صثاح.د عرتٍ  (أ)االونً  

   يصطفً.د لثم االضالو  يصطفً.د لثم االضالو  يحًذ.د جغرافُح  يحًذ.د جغرافُح  صباح.د عرتٍ   (ب)االونً 

               

 عهى اننفص  اَح صثاح  عرتٍ ينُف انكهُسٌ ينُف انكهُسٌ ضهًُح.د لذَى شكرٌ.د ايىٌ  اَح عهى اننفص (أ)انثانُح 

 صثاح .د عرتٍ اَح عهى اننفص  اَح   عهى اننفص  ضهًُح .د لذَى شكرٌ.د ايىٌ  ينُف انكهُسٌ ينُف  انكهُسٌ  (ب)انثانُح 

               

   ضاجذ.د فهطفح حًُذ .د حضارج  اَح ارشاد وداد.د اضُا  اًَن , د تحذَث حًُذ .د حضارج  (أ)انثانثح 

 اَح ارشاد  حًُذ .د حضارج  ضاجذ.د فهطفح   اًَن .د تحذَث  حًُذ .د حضارج  وداد.د اضُا (ب)انثانثح 

               

       نىفم.د عرب  نىفم.د عرب  انكهُسٌ نصىص   انراتعح 


