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 قسى انهغخ انفرَسُخ -انُبد رقُُى انًقرراد انذراسُخ

 )انفرقخ االونً و انثبَُخ و انثبنثخ( 

 9191-9102انفصم انذراسً انثبًَ نهعبو انجبيعً 

 انفرقخ االونً

 

 انزقُُىانُخ  اسزبر انًبدح  اسى انًبدح       

يسرح يٍ انعصىر 

انىسطً حزً 

01انقرٌ  

 يطروع ثحثً د/ َهً طبَم

 ررجًخ

 

 او د/ فبطًخ خهُم

 د/ ايم فكري

 ثحث يرجعً

 

رعجُر ضفىٌ 

 ورحرَرٌ

 

 د/ زَُت انهبضًً

 د/ يبري ثرد

 ثحث يرجعً

 

نغخ رخصصُخ 

 سُبحخ

 

 د/ راَُب حًذي

 د/ يروح عهً

 يقبنخ ثحثُخ

نغخ رخصصُخ 

 رجبرح 

 

 د/ َجىاٌ يريىشا و 

 ا و د/ نُهً عجذ انهطُف

 يطروع ثحثً 
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  انفرقخ انثبَُخ

 انُخ انزقُُى اسزبر انًبدح اسى انًبدح 

َصىظ أدثُخ 

فٍ انقرٌ ال   

01 

 د/ سىَُب َىسف

 د/ يروح عهً

 يقبنخ ثحثُخ

 صىرُبد

 

 اد/ سبيُخ ثرسىو

 ا و د/ ثرَهبٌ عبدل

 ثحث يرجعً

                   

 ررجًخ   

 د/ زَُت انهبضًً

 د/ راَُب حًذي

 ثحث يرجعً

رعجُر ضفىٌ 

 رحرَرٌ

 ثحثً طروعي د/ زَُبد عجذ انفزبح

انحضبرح فٍ 

 01انقرٌ ال

 اد/ عهً كىرهبٌ

 د/ راوَخ حطُص

 يرجعً ثحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3  

 

  French department                           قسم اللغة الفرنسية                          

 نثبنثخ   ا انفرقخ

 انُخ انزقُُى اسزبر انًبدح اسى انًبدح 

انحضبرح ف انقرٌ 

02إل   

 ثحث يرجعً د/ أضرف حسًُ 

عهى انزركُت 

 وانزحهُم انخطبثٍ

 يقبنخ ثحثُخ ا و د/ وفبء فبروق 

فكر عرثً حذَث 

 ويعبصر ثبنفرَسُخ

 ًثحث يرجع د/ أيم فكري

رعجُر ضفىٌ 

 ورحرَرٌ

 

 د/ فذوي انذَت

 د/ يروح عهً

 يقبنخ ثحثُخ 

َصىظ ادثُخ يٍ 

 02انقرٌ 

 يطروع ثحثً د/ َهً طبَم

 

 انفرَسُخ فً االقسبو االخري داخم كهُخ االداةانهغخ 

 انُخ انزقُُى انقبئى ثبنزذرَس انًبدح

 نغخ أوروثُخ حذَثخ 

 ألقسبو )اَجهُسي +اَطبنً(

 انفرقخ االونً

 و و / عال انذوَك

 رحذ اضراف/ 

 ا و د/َجىاٌ يريىش

 ثحث يرجعً

 نغخ اوروثُخ حذَثخ

اَجهُسي + أسجبًَ+ ألقسبو)

 اَطبنً(

 

 عصبو و/ أحًذ

 رحذ اضراف/

 د/ أيُُخ فبَس

 يطروع ثحثً
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 2/5/9191ثزبرَخ   290  يجهس قسى طبريء رقى 

 

 رئُس قسى انهغخ انفرَسُخ                                                     وكُم انكهُخ نطئىٌ انزعهُى و انطالة

 حسًُأد/ سهىي حسٍُ                                                                 أد/  يهب 

 

 عًُذح انكهُخ                                                                                     

 أد/ سهُر عجذ انسالو                                                                                     

 

                                                                          


