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  -:انٕظبئف انتً شغهٓب  -

 انى -انفتزح يٍ   يكبٌ انؼًم انٕظٍفخ  د

    

    

    

 

 

 انجبيؼبد أ انًؼبْذ انتً درص فٍٓب -

/ انكهٍخ / انجبيؼخ ) انجٓخ  د
 (انًؼٓذ

 يالحظبد انى  –انفتزح يٍ 

    

    

    



 

 انًٕاضٍغ انتً قبو ثتطٌٕزْب أ سبْى فً تطٌٕزْب  -

 انسُخ انذراسٍخ انًبدح انقسى  انكهٍخ  انجبيؼخ د
      

      

      

 

 االشزاف ػهى رسبئم انًبجستٍز ٔ اطبرٌح انذكتٕراِ -

ػُٕاٌ انزسبنخ  انقسى  انكهٍخ  انجبيؼخ د

 أ االطزٔحخ
 انسُخ انذراسٍخ
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 انًؤتًزاد ٔ انُذٔاد انؼهًٍخ انتً شبرك فٍٓب  -

 انسُخ  َٕع انًشبركخ   يكبٌ االَؼقبد انؼُٕاٌ د

التراكيب األساسية  1
 للبلورات السائلة

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

 8181 محاضر

     

     

 

 انذٔراد انتً شبرك فٍٓب ٔ انتً اقبيٓب  -

 انسُخ  يكبٌ االَؼقبد ػُٕاٌ انذٔرح  د

    

    

    

 

 انًشزٔػبد انجحثٍخ فً يجبل انتخصص نخذيخ انًجتًغ ٔ تطٌٕز انتؼهٍى  -

 انسُخ  يحم انُشز ػُٕاٌ انجحث  د

    

    

    

 

 :انًجالد انؼبنًٍخ انتً قبو ثبنُشز ثٓب  -

انؼذد انذي َشز  ػُٕاٌ انجحث  انذٔنخ انًجهخاسى  د

 فٍّ
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 ػضٌٕخ انٍٓئبد ٔ انجًؼٍبد  انؼهًٍخ انًحهٍخ ٔ انذٔنٍخ -

/ يب سال ػضٕاً  تبرٌخ االَتسبة   دٔنٍخ -يحهٍخ  اسى انٍٓئخ د
 اَتٓبء انؼضٌٕخ

 يالحظبد

      

      

      

 

 (كتت شكز –شٓبداد تقذٌزٌخ  –جٕائش ) اثذاػبد أ َشبطبد حصم فٍٓب ػهى  -

َٕع انُشبط أ  د

 االثذاع
 يب حصم ػهٍّ 

شٓبداد  –جٕائش )

كتت  –تقذٌزٌخ 

 (شكز

ػُٕاٌ انُشبط أ  انجٓخ انًبَحخ 

 االثذاع
 انسُخ 

      

      

      

 

 انتأنٍف ٔ انتزجًخ  -

غٍز / يُٓجٍخ  ػذد انطجؼبد سُخ انُشز  دار انُشز ػُٕاٌ انكتبة د

 يُٓجٍخ
      

      

      

 

 انهغبد انتً ٌجٍذْب  -



 العربية  -1

 األنكليزية  -2

 انًسبًْبد فً خذيخ انًجتًغ  -

1- 

2- 


