
 

 جدول محاضرات الفرقة اإلعدادي

للعام الجامعي  الثانيللفصل الدراسي 

 م0202/0202

 انًجًٕعــــت األٔنــــــي يٕوـان  

 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

 

 بجــانظ  
 (2رياضـــياث )         

 11015 – ::90يٍ انظاعت    

 ريضاٌ انشُٕاَي/ أ.د
 يذًــذ انـظيـذد/ أ.

      

 (2يذرج )    

 ُْذطــت إَخاج          

 12045 – 11015يٍ انظاعت    

 

 أ.د/ يصطفي دظٍ

     

 (2يذرج )    

 دمٕق إالَظاٌ          

 :403 – 3045يٍ انظاعت    

 

 إبزاْيى طهيىد/ 

     

 (2يذرج )    

 
 

 ــذـاألد

 ييكـــاَيكـــا          

 :103 – ::120يٍ انظاعت   

 د/ َاصز عبذ انفضيم

 د/ عهــي لُـذيـــم

 

 (2يذرج )    

 نغــاث انذاطب         

 ::30 – :103يٍ انظاعت   

 جًال يذـزٔصد/ أ.
 عبيــز عشـــزةد/ 

 

 (2يذرج )    

 ( 2فيـــشيـــاء )        

 :403 – ::30يٍ انظاعت   

 يذــًذ شـًـض/ د
 أدًــذ دظَٕـتد/ 

 

 (2يذرج )    

  

 ٍـيــألثُا

 رطى ُْذطي ٔ إطماط    

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت   

 

 أ.د/ أطايـت سْزاٌ
 

 (2يذرج )     

 حاريخ انعهٕو انُٓذطيت    

 5015 – 3045يٍ انظاعت  

 عخهــىد/ جــالل 

 د/ يذــًذ انًشذ

 

 (2يذرج )     

 

 الثـاءـانث
   

 

 األربعـاء
   

 

 انخًيض
  

 

 

 

 



 

 انثاَيـــــتانًجًٕعــــت  يٕوـان   

 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

 

   

   

 بجــانظ 

 نغــاث انذاطب         

 2015 – 12045يٍ انظاعت   

 جًال يذـزٔصد/ أ.
 عبيــز عشـــزةد/ 

 

 (2يذرج )    

 ُْذطــت إَخاج          

 3045 – 2015يٍ انظاعت    

 

 أ.د/ يصطفي دظٍ

     

 (2يذرج )    

 دمٕق إالَظاٌ          

 5015 – :403يٍ انظاعت    

 

 د/ إبزاْيى طهيى

     

 (2يذرج )    

 

 ــذـاألد 

 ييكـــاَيكـــا          

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت   

 د/ َاصز عبذ انفضيم

 د/ عهــي لُـذيـــم

 

 (2يذرج )    

 ( 2فيـــشيـــاء )        

 :103 – ::120يٍ انظاعت   

 يذــًذ شـًـض/ د
 أدًــذ دظَٕـتد/ 

 

 (5يذرج )    

 

  

 ٍـيــألثُا

 رطى ُْذطي ٔ إطماط    

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت   

 

 أ.د/ أطايـت سْزاٌ
 

 (2يذرج )     

 (2رياضـــياث )         

 2015 – ::120يٍ انظاعت  

 ريضاٌ انشُٕاَي/ أ.د
 يذًــذ انـظيـذد/ أ.

 

 (2يذرج )    

 حاريخ انعهٕو انُٓذطيت    

 3045 – 2015يٍ انظاعت  

 د/ جــالل عخهــى

 د/ يذــًذ انًشذ

 

 (2يذرج )     

 

 الثـاءـانث
   

 

 األربعـاء
   

 

 انخًيض
  

 

 

 

 

 

 

 جدول محاضرات الفرقة األولـــــــي



 

للعام الجامعي   الثانيللفصل الدراسي 

 م0202/0202
  

 انًجًٕعت األٔني                    يٕوـان 
 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

 

 بجــانظ  
 (4ريــاضيــــاث )         

 11015 – ::90يٍ انظاعت    

 عبذ انًُعىأ.د/ ٔداد عهي 

 أ.د/ دظٍ عبذ انذافع

 

 (3يذرج )    

 

 

 ــذـاألد 

 لٕي كٓزبيت          

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت   

 أ.د/ دًــذي عــٕض

 د/ عصــاو جــــًعت

 

 (5يذرج )    

 (2إنكخزَٔياث )          

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت   

 د/ عبذ انًجيذ شزشز

 د/ يذًذ جالل انًشذ

 

 (3يذرج )    

 إدارة انًشزٔعاث          

 :103 – ::120يٍ انظاعت    

 د/ صالح ادًذ دهًي

 د/ يزٔة عباص رداد

 

 (4يذرج )    

 

  

 ٍـيــألثُا 

 لياطاث كٓزبيت        

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 جًعــت انفــار/ أ.د
 د/ إبزاْــيى طهيــى

 

 (4يذرج )    

 حك انكخزَٔياث دليمت     

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 أدًذ سكي راشذ/ د
 د/ يذًذ صالح طبٕر

 

 (3يذرج )    

 حُظيى داطباث        

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 يذًذ بذٔي / د
 د/ أدًذ يصطفي شذاحت

 

 (4يذرج )    

 

 الثـاءـانث 
   

 

 األربعـاء 
   

 

 انخًيض 
  

 

 

 

 

 

 انًجًٕعت انثاَيت                    يٕوـان    
 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

 

 بجــانظ  
 (4ريــاضيــــاث )         

 :103 – 11015يٍ انظاعت    

 عبذ انًُعىأ.د/ ٔداد عهي 

 أ.د/ دظٍ عبذ انذافع

 

 (4يذرج )    



 

 

 

 ــذـاألد 

 إدارة انًشزٔعاث          

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت    

 صالح ادًذ دهًيد/ 

 يزٔة عباص ردادد/ 

 

 (4يذرج )    

 (2إنكخزَٔياث )          

 :103 – ::120يٍ انظاعت   

 د/ عبذ انًجيذ شزشز

 د/ يذًذ جالل انًشذ

 

 (3يذرج )    

 لٕي كٓزبيت          

 ::30 – :103يٍ انظاعت   

 أ.د/ دًــذي عــٕض

 جــــًعتد/ عصــاو 

 

 (5يذرج )    

 

  

 ٍـيــألثُا 

 لياطاث كٓزبيت        

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 جًعــت انفــار/ أ.د
 د/ إبزاْــيى طهيــى

 

 (4يذرج )    

 حك انكخزَٔياث دليمت     

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 أدًذ سكي راشذ/ د
 د/ يذًذ صالح طبٕر

 

 (3يذرج )    

 حُظيى داطباث        

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 يذًذ بذٔي / د
 د/ أدًذ يصطفي شذاحت

 

 (4يذرج )    

 

 الثـاءـانث 
   

 

 األربعـاء 
   

 

 انخًيض 
  

 

 

 

 

 جدول محاضرات الفرقة الثانية

للعام الجامعي  الثانيللفصل الدراسي 

 م0202/0202

 انًجًٕعت األٔني                        يٕوـان  

 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

   بجــانظ  
 



 

 

 ــذـاألد 

   

    ٍـيــألثُا 

 

 الثـاءـانث 

 ُْذطت اإلحصاالث     

 11015 – 9045يٍ انظاعت  

 يذًذ ريذاٌ/ د
 د/ أدًذ بُيت

 

 (2يذرج )    

 كخابت انخماريز انفُيت   

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 

 أ.د/ َٕال انفيشأي
 

 (2يذرج )    

 
 

  

 األربعـاء 

 ريـــاضـــياث        

 12045 – :1:03يٍ انظاعت  

 ريضاٌ انشُٕاَي/ أ.د
 د/ يذــًذ انظــيذ

 

 (2يذرج )    

 انذاكًاث انذليمت     

 2015 – 12045يٍ انظاعت  

 عخهــىد/ جــالل 

 د/ طايخ عبذ انذهيى

 

 (2يذرج )    

 االث كٓــزبيـــت     

 :403 – ::30يٍ انظاعت  

 د/ يذًذ عبذِ

 د/ رايي فزيذ

 

 (6يذرج )    

 

  

 انخًيض  

 دٔائز إنكخزَٔيت       

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 د/ عادل انفيشأي

 د/ أدًــذ بُٓظي

 

 (2يذرج )    

 َظى لٕاعذ انبياَاث     

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 د/ يذًذ انزشيذي
 

 (5يذرج )    

 

 

 

 

 انًجًٕعت انثاَيت                        يٕوـان  

 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

   بجــانظ  
 

 

 ــذـاألد 

   

    ٍـيــألثُا 

 

 

 الثـاءـانث 

 ريـــاضـــياث        

 :103 – 11015يٍ انظاعت  

 ريضاٌ انشُٕاَي/ أ.د
 د/ يذــًذ انظــيذ

 

 (2يذرج )    

 ُْذطت اإلحصاالث     

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 يذًذ ريذاٌ/ د
 د/ أدًذ بُيت

 

 (6يذرج )    

 كخابت انخماريز انفُيت   

 :403 – ::30يٍ انظاعت  

 

 أ.د/ َٕال انفيشأي
 

 (2يذرج )    

 
 

 انذاكًاث انذليمت     

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 د/ جــالل عخهــى

 د/ طايخ عبذ انذهيى

 

 (2يذرج )    



 

 االث كٓــزبيـــت      األربعـاء  

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 د/ يذًذ عبذِ

 د/ رايي فزيذ

 

 (5يذرج )    

 

  

 انخًيض  

 دٔائز إنكخزَٔيت       

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 د/ عادل انفيشأي

 د/ أدًــذ بُٓظي

 

 (2يذرج )    

 َظى لٕاعذ انبياَاث     

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 

 د/ يذًذ انزشيذي
 

 (5يذرج )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول محاضرات الفرقة الثالثة ) إتصاالت (

للعام الجامعي  الثانيللفصل الدراسي 

 م0202/0202

 إحصـــــــاالث                        يٕوـان  

 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

 بجــانظ  
   

 

 ــذـاألد 

   

 ٍـيــألثُا  
   

 

 

 انثالثـاء  

 َظى إحصاالث انًخذزكاث

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 أ.د/ يُي صبزي شميز

 

 (3يذرج )    

 (4يمزر إخخياري )     

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 

 أ.د/ عبذ انعشيش إبزاْيى

 

 (3يذرج )    

 ُْذطت انًٕجاث انًخُاْيت 

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 د/ عبذ انعشيش شهبي

 

 (3يذرج )    

  (4يمزر إخخياري )         

 د/ أدًذ عبذ انعشيش

 

 (15غزفت )    



 

 
 

 األربعـاء 

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 إنكخزَٔياث بصزيت     

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 د/ يذًذ صالح طبٕر

 

 (3يذرج )    

 (3يمزر إخخياري )     

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 

 د/ يذًذ جالل انًشذ

 

 (5يذرج )    

   
 

 

 انخًيض 

 (4يمزر إخخياري )      

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 د/ أدًــذ راشــذ

 

 (5يذرج )    

 دٔائز اإلحصاالث      

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 

 أ.د/ طعيذ عبذ انعاطي

 

 (3يذرج )    

 (3يمزر إخخياري )      

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 أ.د/ طعيذ عبذ انعاطي

 د/ إيًاٌ طهطاٌ

 

 (14غزفت )    

 (15غزفت )    

 يعانجت اإلشاراث        

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 

 ريذاٌ د/ يذًذ

 

 (3يذرج )    

 جدول محاضرات الفرقة الثالثة ) تحكم (

للعام الجامعي  الثانيللفصل الدراسي 

 م0202/0202

 حذـــكى                             يٕوـان  

 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

 بجــانظ  
   

 

 ــذـاألد 

   

 ٍـيــألثُا 
   

 
 

 

 انثالثـاء  

 إنكخزَٔياث صُاعيت     

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 د/ أيجــذ انظيـــذ

 

 (6يذرج )    

 (3يمزر إخخياري )      

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 د/ جــابز عـــالو

 د/ إبزاْيى عبذ انذًيذ

 

 (3غزفت )    

 (1صانّ )    

 (2يمزر إخخياري )      

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 أ.د/ يذًذ انبزٔاَــي
     

 (1صانّ )    

 (2يمزر إخخياري )      

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 

 د/ نًياء انــشـُأي

 

 (5يذرج )    

    
 
 
 

 (2يمزر إخخياري )      

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 د/ غــادة انـبُبـي

 

 (5يذرج )    

 َظى انخذكى انالخطيت     

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 د/ دظُي شعهت

 د/ دظاو خهيم

 

 (5يذرج )    



 

 حــاثٕانـــزٔب          األربعـاء 

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 د/ طارق يذيي

 

 (6يذرج )    

 (2حطبيماث َظى انخذكى )  

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 د/ عًاد انشيخ

 د/ رايي يَٕض

 

 (6يذرج )    

 انخذكى انزلًي         انخًيض  

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 انظيذ دًذي د/ يذًذأ.

 

 (6يذرج )    

 

 

 جدول محاضرات الفرقة الثالثة ) حاسبات (

للعام الجامعي  الثانيللفصل الدراسي 

 م0202/0202

 دــــاطبـــــاث                      يٕوـان  

 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

 بجــانظ  
   

 

 ــذـاألد 

   

 ٍـيــألثُا  
   

 
 

 

 

 الثالثـاء  

 َظى حطبيماث انذاطباث  

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 د/ يذًذ بذٔي
   

 (4يذرج )    

 (3يمزر إخخياري )     

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 د/ يزٔة شٕياٌ

 د/ عبذ هللا َبيم

 

 (4) يذرج    

 (5يذرج )    

 انًعانجاث انًخٕاسيت    

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 د/ أدًذ شٕياٌ

 

 (4يذرج )    

   

 األربعـاء 

 يعانجت انصٕر        

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 د/ يذًذ بزبار

 

 (4يذرج )    

 شبكاث داطباث يخمذيت   

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 

 د/ طَٕيا دشيش

 

 (4يذرج )    

 

  

 الخميس 

 (4يمزر إخخياري )     

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 ريضاٌ جاد انذكد/ 

 

 (4يذرج )    

 ُْذطت انبزيجياث      

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 

 سياد انصغيزد/ 

 

 (4يذرج )    

 

 



 

 

 

 ) إتصاالت ( الرابعةجدول محاضرات الفرقة 

للعام الجامعي  الثانيللفصل الدراسي 

 م0202/0202

 إحصــــــاالث                             يٕوـان  

 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

 بجــانظ  
   

 

 ــذـاألد 

   

 ٍـيــألثُا  
   

 
 

 الثالثـاء  

 (6يمزر إخخياري )      

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 

 يعٕض إبزاْيىأ.د/ 

 

 (3يذرج )     

 حخطيظ شبكاث        

 :403 – ::30يٍ انظاعت  

 

 د/ أييز انصفزأي

 

 (3يذرج )     

   

 

   
 األربعـاء 

 َظى االحصاالث انًخمذيت  

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 د/ أدًذ عبذ انعشيش

 

 (3يذرج )     

 ُْذطت األلًار         

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 

 إبزاْيىأ.د/ يعٕض 

 

 (3يذرج )     

 (6يمزر إخخياري )      

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 

 د/ طعيذ عبذ انعاطيأ.

 

 (3يذرج )     

 

  

 
 الخميس 

 إَظـًت انـزاداد       

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 د/ ُْذ يهٓــظ

 

 (3يذرج )    

 إلخصاد ُْذطي       

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 

 راشـذد/ أدًذ 

 

 (5يذرج )    

 (6يمزر إخخياري )      

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 يُي يجـذيد/ 

 

 (3يذرج )    

 

 

 



 

 جدول محاضرات الفرقة الرابعة ) تحكــم (

للعام الجامعي  الثانيللفصل الدراسي 

 م0202/0202

 حذكـــــى                             يٕوـان  

 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

 بجــانظ  
   

 

 ــذـاألد 

   

 ٍـيــألثُا  
   

 
 

 الثالثـاء  

 َظى انخذكى انصُاعي   

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 أ.د/ يذًذ إبزاْيى

 

 (6يذرج )     

 َظى انخذكى انذكيت    

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 أ.د/ َبيهت انزبيعي

 د/ أدًذ انُجار

 

 (6يذرج )     

   

 

 األربعـاء  

 إلخصاد ُْذطي        

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 أ.د/ يذًذ فكيزيٍ

 

 (6يذرج )     

 حطبيماث إنك صُاعيت   

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 

 أ.د/ بالل أبٕ ظالو

 

 (6يذرج )     

 

 الخميس  
 (4حطبيماث َظى انخذكى )  

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 

 د/ صالح دهًي

 

 (6يذرج )    

 (6يمزر إخخياري )      

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 د/ عالء خهيفت

 

 (6يذرج )    

 

 

 

 

 ( حاسباتجدول محاضرات الفرقة الرابعة ) 



 

للعام الجامعي  الثانيللفصل الدراسي 

 م0202/0202

 داطباث                             يٕوـان  

 يــــذرج    انــذكخــٕر       انًذاضـــزاث     

 بجــانظ  
   

 ــذـاألد 

   

 ٍـيــألثُا  
   

 
 

 الثالثـاء  

 انصُاعيت انخذكىَظى    

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 د/ عش انذيٍ بذٔي

 

 (5يذرج )     

  (6يمزر إخخياري )      

 ::30 – :1:03يٍ انظاعت  

 

 أدًذ شذاحتد/ 

 

 (4يذرج )     

   

 

 األربعـاء  

 بزيجت انشبكاث      

 :1:03 – ::90يٍ انظاعت  

 

 أيًٍ انظيذ عًيزِأ.د/ 

 

 (4يذرج )     

  َظى حطبيماث انذاطباث  

 ::120 – :1:03يٍ انظاعت  

 

 صــالح شعبــاٌد/ 

 

 (4يذرج )    

 

 الخميس  
 انًخمذيت ُذطت انبزيجياثْ 

 :103 – ::120يٍ انظاعت  

 

 د/ ُْاء حزكي

 

 (4يذرج )    

 إلخصاد ُْذطي         

 ::30 – :103يٍ انظاعت  

 

 د/ يٓا طهبت

 

 (4يذرج )    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جذٔل يذاضزاث انفزق 

 انثاَيعٍ انفصم انذراطي 

نهعاو انجايعي 

2:2:/2:21 


