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َ  0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ   -  عبَ     ))رَبضُبث  ((االوًٌ : خذوي ِسبضراث اٌفرلت  

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

   عٍُ ٔفص ّٔى  اٌٍغت االٔدٍُسَت   اٌرَبضُبثوفٍطفت  حبرَخ  اٌّمرر اضُ

   د/ اٌسطٍُٕ عٍىاْ  أ/ اَّبْ ٔىذ   د/ عصبَ اٌطُذ  اٌّسبضر

   405ِذرج  405َ    101لبعت  ىبْاٌّ

 األزذ

    (0حفبضً و حىبًِ ) اصىي اٌخربُت  هٕذضت حسٍٍُُت اضّبٌّمرر

    فىزٌ د/ ٔطرَٓ  د/ ِسّذ هالي  د/رخب عّر  اٌّسبضر

    002ق  100ِذرج   703ق  اٌّىبْ

 االثُٕٓ

       اٌّمرر اضُ

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 اٌثالثبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األربعبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 اٌخُّص

 ضُ اٌّمررا
  0فُسَبء 

 زرارة وبصرَبث هٕذضُت 
 زمىق أطبْ   ُِىبُٔىب

 

  د/ أًِ ِهراْ  +د/ وضبَ د/ هُثُ عبطف  د/ عبذ اٌسُّذ صمر    ضعُذ اٌمطالوٌ د/  اٌّسبضر

  405ِذرج    713ق  ِذرج وٍُت اٌعٍىَ  اٌّىبْ
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 َ 0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌذراضٍاٌفصً  (رَبضُبثعبَ     )اٌثبُٔت : اٌفرلت ِسبضراث خذوي
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األزذ

    حىٕىٌىخُب حعٍُُ  ِعبدالث حفبضٍُت ضىشٓ حىٕىٌىخُب اٌخعٍُُ  اضُ اٌّمرر

    د/ اُِرة بالي  د/ وفبء وزُذ  لطُ إٌّبهح  اٌّسبضر

    100َ  101ق  ِعًّ اٌخىٕىٌىخُب  اٌّىبْ

 االثُٕٓ

       اٌّمرر اضُ

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 اٌثالثبء

    (0حسًٍُ رَبضً )    االشراف اٌخربىٌ  حذرَص ِصغر اضُ اٌّمرر

    د/ شىرٌ ابرهُُ  د/ عبدي اٌٍّطٍ  لطُ إٌّبهح اٌّسبضر

    107ق  100َ  ِعًّ اٌخذرَص  اٌّىبْ

 األربعبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 اٌخُّص

   دَٕبُِىب  بصرَبث فُسَبئُت  خبر خطً حُبر ِخردد  فُسَبء اضُ اٌّمرر

   د/ هُثُ عبطف  د/ عبُر شسبحه  د/ فُصً عس اٌذَٓ  د/ َسًُ وشه  اٌّسبضر

   713ق  101ق  703ق  701ق  اٌّىبْ
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َ 0202/0201اٌثبٍٔ ا: اٌفصً اٌذراضٍ((رَبضُبث عبَ     ))اٌثبٌثت  ذوي ِسبضراث اٌفرلتخ  

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األزذ

     طرق حذرَص روٌ االزخُبخبث  ضُىىٌىخُت روٌ االزخُبخبث  اضُ اٌّمرر

     د/ صفىث هٕذاوٌ  د/ ِسّذ ابى زالوة  راٌّسبض

       405 ذرجِ  405 ذرجِ اٌّىبْ

 االثُٕٓ

     زصبئًحسًٍُ إ األوضبط اٌّخعذدة ُِىبُٔىب اضُ اٌّمرر

     د/ خّبي آُِ  د/ عّرو رِضبْ  اٌّسبضر

     705ق  705ق  اٌّىبْ

 ٌثالثبءا

   حعٍُُ وببر  حطىر اٌفىر اٌخربىٌ  حسًٍُ زمُمٍ  اضُ اٌّمرر

   د/ ضهبَ اٌطبرٌ  د/ فبطّت ابى إٌىر  د/ شُرَٓ ازّذ   اٌّسبضر

   707َ   707َ  703ق   اٌّىبْ

 األربعبء

  اضُ اٌّمرر

 اٌخذرَب اٌُّذأٍ 

    

     بضراٌّس

     اٌّىبْ

 اٌخُّص

    حسًٍُ عذدي دواي خبصت دَٕبُِىب حسٍٍُُت اضُ اٌّمرر

    د/ فُصً عس اٌذَٓ  د/ عصبَ اٌطُذ  د/ اَّبْ ِسّىد  اٌّسبضر

    007ق  007ق  007ق  اٌّىبْ
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 َ 0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ   ((رَبضُبث  عبَ     ))اٌرابعت  : خذوي ِسبضراث اٌفرلت
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

   هٕذضت حفبضٍُت حىبىٌىخً  ٔظبَ اٌخعٍُُ  فٍ ِصر  اضُ اٌّمرر

   د/ شىرٌ ابراهُُ  أ.د/ ِسّذ دروَش   د/ ِبرون عطُت  اٌّسبضر

   113ق  101ق   405ِذرج  اٌّىبْ

 األزذ

     ُِىبُٔىب اٌىُ دَٕبُِىب اٌّىائع اضُ اٌّمرر

     د/ ِسّذ زّبد  د/ وضبَ ازّذ  اٌّسبضر

     705ق  705ق  اٌّىبْ

 االثُٕٓ

    زسَ برِدُبث ضىشٓ اٌفروق اٌفردَت  اٌفروق اٌفردَت  واٌمُبش  اضُ اٌّمرر

    د/ ِسّذ عبذ إٌّعُ  لطُ عٍُ إٌفص  د/ اَّبْ ضسب  اٌّسبضر

    002ق  ِعًّ عٍُ إٌفص   100 ذرج ِ اٌّىبْ

 اٌثالثبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األربعبء

      ِعبدالث حىبٍُِت اضُ اٌّمرر

      د/  وفبء وزُذ  ضراٌّسب

      001لبعت  اٌّىبْ

 اٌخُّص

  اضُ اٌّمرر

 اٌخذرَب اٌُّذأٍ 

    

     اٌّسبضر

     اٌّىبْ
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 َ 0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ ((فُسَبء عبَ     ))وًٌ األ: خذوي ِسبضراث اٌفرلت
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 السبت  

   عٍُ ٔفص ّٔى  اٌٍغت االٔدٍُسَت    م المقرراس

   د/ اٌسطٍُٕ عٍىاْ  أ/ اَّبْ ٔىذ    المحاضر

    425 درجم 405ِذرج   المكان

 األحد

     اصىي اٌخربُت   اسم المقرر

     د/ ِسّذ هالي   المحاضر

     707 ذرجِ  المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

    0وُُّبء عبِت  )حسبان( 2رياضيات   اسم المقرر

   عبد الرحيم  د/ ِسّذ  عٍبت + د/ اٌطُذ  د/ شكري ابراهيم   المحاضر

   مدرج كلية العلوم 212قاعة   المكان

 اءاألربع

      اسم المقرر

      المحاضر

      المكان

 الخميس

 اسم المقرر
  0فُسَبء 

 زرارة وبصرَبث هٕذضُت 
  2حيوان  

 زمىق أطبْ 
 

  أ.د/ اًِ ِهراْ د/ محمد الغزالي + د/ سمير + د/ سلوى  د/ عبد الحميد صقر  د/ ضعُذ اٌمطالوٌ    المحاضر

  405ِذرج   2مدرج  -العلومكلية  ِذرج وٍُت اٌعٍىَ  المكان
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 َ 0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ((فُسَبء عبَ     ))ثبُٔت : خذوي ِسبضراث اٌفرلت
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

   (1حطبُمُت )   حُبر ِخردد  فُسَبء زُىَت وزرارة وبصرَبث  اضُ اٌّمرر

   د/ ِسّذ زّبد  د/ َسًُ وشه  د/ َبضر خضر + د/ عبُر شسبحه  بضراٌّس

   324لبعت   كلية العلوم  كلية العلوم اٌّىبْ

 األزذ

    حىٕىٌىخُب حعٍُُ  ِعبدالث حفبضٍُت (0حطبُمُت ) اضُ اٌّمرر

    د/ أُِرة بالي  د/ رخب عّر  د/ اَّبْ ِسّىد  اٌّسبضر

    100َ  701ق  701ق  اٌّىبْ

 االثُٕٓ

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 اٌثالثبء

     االشراف اٌخربىٌ  حذرَص ِصغر  اضُ اٌّمرر

     د/ عبدي اٌٍّطٍ  لطُ إٌّبهح  سبضراٌّ

     100ِذرج  ِعًّ اٌخذرَص بْاٌّى

 األربعبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 اٌخُّص

    0وُُّبء   ضىشٓ حىٕىٌىخُب اٌخعٍُُ  ضُ اٌّمررا

    د/ رضب وشه   لطُ إٌّبهح  اٌّسبضر

    107ق   ِعًّ اٌخىٕىٌىخُب  اٌّىبْ
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 َ              0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ((فُسَبء عبَ     ))اٌثبٌثت : خذوي ِسبضراث اٌفرلت

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األزذ

     طرق حذرَص روٌ االزخُبخبث  ضُىىٌىخُت روٌ االزخُبخبث  اضُ اٌّمرر

     د/ صفىث هٕذاوٌ د/ ِسّذابىزالوة  اٌّسبضر

       405َ   405ِذرج   اٌّىبْ

 االثُٕٓ

  اضُ اٌّمرر

 اٌخذرَب اٌُّذأٍ  

    

     اٌّسبضر

     اٌّىبْ

 اٌثالثبء

   حعٍُُ وببر  حطىر اٌفىر اٌخربىٌ  ٔظرَت اٌسِر ِعبدالث حفبضٍُت ودواي خبصت اضُ اٌّمرر

   د/ ضهبَ اٌطبرٌ  د/ فبطّت ابى إٌىر  د/ وفبء وزُذ  د/ شىرٌ ابراهُُ  اٌّسبضر

   707 ذرجِ 707ِذرج  107لبعت  107لبعت  اٌّىبْ

 األربعبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       ىبْاٌّ

 اٌخُّص

  فُسَبء خىاِذ  اٌىُ ُِىبُٔىب   اضخخذاَ اٌسبضب فٍ اٌفُسَبء  فُسَبء زطببُت   1فُسَبء ٔىوَت  اضُ اٌّمرر

  د/ عبُر شسبحه  د/ َسًُ وشه  د/ َسًُ وشه  د/ عبذ اٌسُّذ صمر  د/ ٔبدَت زطٓ         اٌّسبضر

  كلية العلوم -ق وٍُت اٌعٍىَ  -ق كلية العلوم -ق وٍُت اٌعٍىَ  –ق  كلية العلوم  –ق  اٌّىبْ
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 َ 0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ ((فُسَبء عبَ     ))ٌرابعت ا: خذوي ِسبضراث اٌفرلت
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

   ِمبي وبسث فُسَبء اٌّىاد  عٍُاٌحبرَخ وفٍطفت  ٔظبَ اٌخعٍُُ  ُ اٌّمرراض

   د/ هشبَ خٍُفت  د/ هشبَ خٍُفت  د/ هشبَ خٍُفت  د/ ِبرون عطُت  اٌّسبضر

   002ق 002ق 002ق 405ِذرج  اٌّىبْ

 األزذ

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 االثُٕٓ

     ضىشٓ اٌفروق اٌفردَت  اٌفروق اٌفردَت  واٌمُبش  اضُ اٌّمرر

     لطُ عٍُ إٌفص  د/ اَّب ٔضسب  اٌّسبضر

     ِعًّ عٍُ إٌفص   100َ  ىبْاٌّ

 ثبءاٌثال

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األربعبء

   طبلبث خذَذة وِخدذدة  ُت فُسَبء اشعبع رُٔٓ ِغٕبطُطٍ دوائر رلُّت اضُ اٌّمرر

   د/ عبُر شسبحه  د/ ِروة اٌسّبلٍ  د/ َبضر خضر  د/ زطٓ حرن  اٌّسبضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم اٌّىبْ

 اٌخُّص

  ضُ اٌّمررا

 اٌخذرَب اٌُّذأٍ

    

     اٌّسبضر

     اٌّىبْ
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 َ 0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ  -((بُىٌىخٍ عبَ     ))االوًٌ : ضراث اٌفرلتخذوي ِسب
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

   عٍُ ٔفص ّٔى  اٌٍغت االٔدٍُسَت  ( زطبب0ْرَبضُبث )  اضُ اٌّمرر

   د/ اٌسطٍُٕ عٍىاْ  أ/ اَّبْ ٔىذ  د/ ِسّذ ِخىٌٍ   اٌّسبضر

   405َ  405َ  101لبعت   اٌّىبْ

 األزذ

     اصىي اٌخربُت   اضُ اٌّمرر

     د/ ِسّذ هالي   اٌّسبضر

     707َ   اٌّىبْ

 االثُٕٓ

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 اٌثالثبء

    ِىروفىٌىخُت وحشرَر ٔببث  0وُُّبء عبِت   اضُ اٌّمرر

د/ ِسّذ اٌغساٌٍ +د/ ضُّر  د/ ِسّذ+ د/ اٌطُذ   اٌّسبضر

 اٌعببضٍ +د/ ضٍىي اٌصعُذٌ 
   

    ِذرج وٍُت اٌعٍىَ ِذرج وٍُت اٌعٍىَ  اٌّىبْ

 األربعبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 ٌخُّصا

 اضُ اٌّمرر
  0فُسَبء 

 زرارة وبصرَبث هٕذضُت  
  زمىق أطبْ  خطُ االٔطبْ بٍُىخُب عبِت 

  د/ ِسّذ فىزٌ  د/ ِسّذ اٌغساٌٍ +د/ ضُّر اٌعببضٍ +د/ ضٍىي اٌصعُذٌ  د/ عبذ اٌسُّذ صمر  د/ ضعُذ اٌمطالوٌ    اٌّسبضر

  405َ  ِذرج وٍُت اٌعٍىَ  ِذرج وٍُت اٌعٍىَ  اٌّىبْ
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 َ              0201/ 0202ٌثبٍٔ ا: اٌفصً اٌذراضٍ((بُىٌىخٍ عبَ     ))ثبُٔت : خذوي ِسبضراث اٌفرلت               

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األزذ

    حىٕىٌىخُب حعٍُُ  حذرَص ِصغر 1عٍىَ بُئُت  اضُ اٌّمرر

    د/ اُِرة بالي  لطُ إٌّبهح د/ بىضٍ ٔدُب  اٌّسبضر

    100 ِذرج  ِعًّ اٌخذرَص 007ق  اٌّىبْ

 االثُٕٓ

    عٍُ اٌّعبدْ واٌّىارد االلخصبدَت  ٔببث الخصبدٌ بُئت ٔببحُت  اضُ اٌّمرر

    د/ عصبَ زهراْ  د/ شُّبء ضالِت  د/ خٍىد عٍٍ سبضراٌّ

    وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق اٌّىبْ

 اٌثالثبء

     االشراف اٌخربىٌ  ضىشٓ حىٕىٌىخُب حعٍُُ  اضُ اٌّمرر

     د. عبدي اٌٍّطٍ لطُ إٌّبهح  اٌّسبضر

     100ِذرج   ِعًّ اٌخىٕىٌىخُب اٌّىبْ

 األربعبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 اٌخُّص

    1فطُىٌىخُب ٔببث  زبٍُبث   1 فطُىٌىخُب زُىاْ ضُ اٌّمررا

 اٌّسبضر
أ.د/ وبروٌُٓ + د/ ٔهب+ 

 د/ هبه 

د/ اِبٍٔ عبذ هللا + د/ اُِرة 

 ِذٍٔ 
    د/ وائً فخسٍ 

    وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق اٌّىبْ
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 َ 0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ((بُىٌىخٍ عبَ     ))ثبٌثت : ِسبضراث اٌفرلت خذوي

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

   خُىٌىخُب حروُبُت  صخىر رضىبُت حشرَر ٔببث حصُٕف ٔببث اضُ اٌّمرر

   أ.د/ اٌهبٍِ حرابُص  + د/ هٕذ زطُٓ  د/ عطُت ِسّذ  د/ عطُت ِسّذ  اٌّسبضر

   وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق اٌّىبْ

 األزذ

     طرق حذرَص روٌ االزخُبخبث  ضُىٍىخُت روٌ االزخُبخبث  اضُ اٌّمرر

     د/صفىث حىفُك  د/ ِسّذ ابى زالوة  اٌّسبضر

       405َ  405َ  اٌّىبْ

 االثُٕٓ

      اضُ اٌّمرر

 حذرَب ُِذأٍ  اٌّسبضر
    

      اٌّىبْ

 اٌثالثبء

   حعٍُُ وببر  حطىر اٌفىر اٌخربىٌ    اضُ اٌّمرر

   د/ ضهبَ اٌطبرٌ  د/ فبطّت ابى إٌىر    اٌّسبضر

   707َ  707َ    اٌّىبْ

 األربعبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 اٌخُّص

   عٍُ اٌطفٍُُبث وإٌّبعت  0فطُىٌىخُب زُىاْ  ِمرر اخخُبرٌ  ُِىروبُىٌىخُب بُئُت  اضُ اٌّمرر

   د/ ِسّذ اٌغساٌٍ + د/ ٔهٍ ضّه + د/ هذَر عٍٍ  د/ اَّبْ عبذ اٌرازق   + د/ َبضر اٌطُذ سبضراٌّ

   وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق اٌّىبْ
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 َ 0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ((بُىٌىخٍ عبَ     ))رابعت : خذوي ِسبضراث اٌفرلت
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

      ٔظبَ اٌخعٍُُ  اضُ اٌّمرر

      د/ ِبرون عطُت  اٌّسبضر

      405ِذرج  اٌّىبْ

 األزذ

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 االثُٕٓ

    ضىشٓ اٌفروق اٌفردَت  وراثت  اٌفروق اٌفردَت  واٌمُبش  اٌّمرر اضُ

    لطُ عٍُ إٌفص  د/ ًِٕ اٌسضرٌ  د/ اَّبْ ضسب  اٌّسبضر

    ِعًّ عٍُ إٌفص  007ق   100َ  اٌّىبْ

 اٌثالثبء

 اضُ اٌّمرر
 اٌخذرَب اٌُّذأٍ 

 

    

     اٌّسبضر

     اٌّىبْ

 األربعبء

    ِمرر اخخُبرٌ  ازُبء ِبئُت +زُىاْ الخصبدٌ  اضُ اٌّمرر

    د/ اًِ + د/ ضٍىي + ضُّر د/ اًِ + د/ ضٍىي + ضُّر اٌّسبضر

    وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق اٌّىبْ

 اٌخُّص

   عٍُ اٌسشراث + اٌسشراث حطبُمُت  اٌفٍىرا اٌّصرَت  خُىفُسَبء  حىٕىٌىخُب زُىَت  اضُ اٌّمرر

   د/ ٔىرا حىحى +د/ اٌسطٓ ِخُّر  د/ خٍىد عٍٍ  د/ اشرف لطب  د/ ُِرفج +د/ رضىي اٌّسبضر

   وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ  -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق اٌّىبْ
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 َ 0201/ 0202ٌثبٍٔ ا: اٌفصً اٌذراضٍ((وُُّبء عبَ     ))وًٌ األ: ِسبضراث اٌفرلتخذوي 
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

   عٍُ ٔفص ّٔى  اٌٍغت االٔدٍُسَت    اضُ اٌّمرر

   د/ اٌسطًُٕ عٍىاْ  أ / اَّبْ ٔىذ    اٌّسبضر

    405َ   405َ    اٌّىبْ

 األزذ

   ( زطبب0ْرَبضُبث )  اصىي اٌخربُت   اضُ اٌّمرر

   د/ ٔطرَٓ فىزٌ  د/ ِسّذ هالي   اٌّسبضر

   703لبعت   707ِذرج   اٌّىبْ

 االثُٕٓ

    0وُُّبء عبِت  خُىٌىخُب  اضُ اٌّمرر

   د/ ِسّذ عٍبت+ د/ اٌطُذ عبذ اٌرزُُ  زهراْ  د/ ِسّذ اٌطُذ +د/ عصبَ اٌّسبضر

   وٍُت اٌعٍىَ -ق وٍُت اٌعٍىَ -ق اٌّىبْ

 اٌثالثبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األربعبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 صاٌخُّ

 اضُ اٌّمرر
  0فُسَبء 

 زرارة وبصرَبث هٕذضُت 

  0بٍُىخُب  عبِت زُىاْ 
 زمىق أطبْ 

 

  أ.د/ اًِ ِهراْ  د/ِسّذ اٌغساٌٍ + د/ ضُّر اٌعببضٍ + ضٍىي اٌصعُذٌ  د/ عبذاٌسُّذ صمر     د/ ضعُذ اٌمطالوٌ    اٌّسبضر

  707ِذرج  وٍُت اٌعٍىَ-ِذرج  وٍُت اٌعٍىَ  -ِذرج اٌّىبْ
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 َ 0201/ 0202ثبٍٔ ٌا: اٌفصً اٌذراضٍ ((وُُّبء عبَ     ))ٌثبُٔت ا: خذوي ِسبضراث اٌفرلت
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األزذ

    حىٕىٌىخُب حعٍُُ  ِعبدالث حفبضٍُت   اضُ اٌّمرر

    د/ اُِرة بالي  د/ رخب عّر   اٌّسبضر

    100َ  701لبعت   ىبْاٌّ

 االثُٕٓ

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       ىبْاٌّ

 ثبءاٌثال

    ضىشٓ حىٕىٌىخُب اٌخعٍُُ  االشراف اٌخربىٌ  حذرَص ِصغر  اضُ اٌّمرر

    لطُ إٌّبهح  د/ عبدي اٌٍّطٍ  لطُ إٌّبهح  ّسبضراٌ

    ِعًّ اٌخىٕىٌىخُب  100َ  ِعًّ اٌخذرَص  اٌّىبْ

 األربعبء

        اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 اٌخُّص

  فُسَبء زُىَت  1وُُّبء غُر عضىَت 0وُُّبء عضىَت حُبر ِخردد  وُُّبء فُسَبئُت اضُ اٌّمرر

 اٌّسبضر
د/ اضعذ عبذ اٌفخبذ + د/ 

 غبدة اضّبعًُ 
د/ِسّذعٍبت+د/ اٌطُذ عبذ  د/ َسًُ وشه 

 اٌرزُُ 
  د/ َبضر خضر  د/ خُهبْ شعببْ 

  وٍُت اٌعٍىَ  وٍُت اٌعٍىَ وٍُت اٌعٍىَ وٍُت اٌعٍىَ  وٍُت اٌعٍىَ اٌّىبْ

 



    

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون الطالب                                   لجنة الجدول                           

                                 أمل مهران   أ.د/                   أ.د/ فتحي عشيبة         سعيد عشيبة  /د - د/ محمد عبد المنعم  -  د/عمرو رمضان        
 

 

 َ 0202/0201اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ ((وُُّبء   عبَ     ))اٌثبٌثت   : خذوي ِسبضراث اٌفرلت

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

       ُ اٌّمرراض

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األزذ

    1رَبضُبث  طرق حذرَص روٌ االزخُبخبث  ضُىىٌىخُت روٌ االزخُبخبث  اضُ اٌّمرر

    د/ رخب عّر  د/ صفىث حىفُك  د/ ِسّذ ابى زالوة  اٌّسبضر

    001لبعت    405َ  405َ  اٌّىبْ

 االثُٕٓ

 اضُ اٌّمرر
 اٌخذرَب اٌُّذأٍ 

    

     اٌّسبضر

     اٌّىبْ

 اٌثالثبء

   حعٍُُ وببر  حطىر اٌفىر اٌخربىٌ    اضُ اٌّمرر

   د/ ضهبَ اٌطبرٌ  د/ فبطّت ابى إٌىر    راٌّسبض

   707 ذرجِ   707ِذرج    اٌّىبْ

 األربعبء

     1رَبضُبث   اضُ اٌّمرر

     د/ ِسّذ ِخىٌٍ    اٌّسبضر

     107لبعت   اٌّىبْ

 ٌخُّصا

  5وُُّبء عضىَت 5وُُّبء عضىَت  0وُُّبء حسٍٍُُت  1ذفُسَبء اٌدىاِ 5وُُّبء فُسَبئُت  اضُ اٌّمرر

 اٌّسبضر
د/ غبدة اضّبعًُ +د/ 

 خُهبْ إٌدبر 

د/ اضعذ+ د/ عالء اٌذَٓ  د/ عبذ اٌسُّذ صمر 

 عٍٍ 

  د/ اٌطُذ عبذ اٌرزُُ  د/ِسّذ عٍبت 

  وٍُت اٌعٍىَ  وٍُت اٌعٍىَ وٍُت اٌعٍىَ وٍُت اٌعٍىَ وٍُت اٌعٍىَ اٌّىبْ
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 َ 0201/ 0202اٌثبٍٔ : اٌفصً اٌذراضٍ((وُُّبء   عبَ     ))اٌرابعت   : خذوي ِسبضراث اٌفرلت
 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 12 -9 8-7 اٌبُبٔبث اٌُىَ

 اٌطبج  

     ضىشٓ اٌفروق اٌفردَت  ٔظبَ اٌخعٍُُ  اضُ اٌّمرر

     ِعًّ عٍُ إٌفص  د/ ِبرون عطُت  اٌّسبضر

     لطُ عٍُ إٌفص  405ِذرج  ىبْاٌّ

 األزذ

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 االثُٕٓ

   3وُُّبء فُسَبئُت  1 وُُّبء فُسَبئُت  اٌفروق اٌفردَت  واٌمُبش  اضُ اٌّمرر

   د/ عّبد عبذ اٌّىًٌ  د/ازّذ عبذ اٌعسَس  د/ اَّبْ ضسب  اٌّسبضر

    703ق 703ق    100ِذرج   ىبْاٌّ

 اٌثالثبء

       اضُ اٌّمرر

       اٌّسبضر

       اٌّىبْ

 األربعبء

   7 وُُّبء غُر عضىَت 3وُُّبء عضىَت 5 عضىَتغُر وُُّبء  1وُُّبء عضىَت اضُ اٌّمرر

   د/ َبضر شبً  د/ رضب وشه  د/ عالء اٌذَٓ + د/ اضعذ  د/ اُِّت خًٍُ  اٌّسبضر

    703ق  703ق  703ق  703ق اٌّىبْ

 اٌخُّص

  اٌّمرراضُ 

 اٌخذرَب اٌُّذأٍ

    

     اٌّسبضر

     اٌّىبْ

 


