
 

  عميد الكلية                      وكيل الكلية لشئون الطالب                                      جنة الجدولل                                

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

 خذاول  برَبيح انخعهُى ببنهغت اإلَدهُسَت

 

 

 

 

 خذول 

    ))بُىنىخٍ إَدهُسٌ ((

 انثبٍَ: انذراضٍ انفصم  

 0202/0201



 

  عميد الكلية                      وكيل الكلية لشئون الطالب                                      جنة الجدولل                                

 أمل مهران أ.د.                                أ.د/ فتحي عشيبة   د/ سعيد عشيبة          -د/ محمد عبد المنعم  –د/ عمرو رمضان         
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 0202/0201انثبٍَ : انذراضٍ انفصم     (( بُىنىخٍ إَدهُسٌعبو     ))األونً    : انفرلت يسبضراث ذولخ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبُبَبث انُىو

 انطبج  

  اصىل حربُت  0 فُسَبء عبيت  عهى َفص انًُى انًمرر اضى

  د/ يسًذ ابىخهُم   د/ ضسر عبُذ   د/ رشب انًذبىنٍ  انًسبضر

  302 يذرج   422ق   102لبعت  انًكبٌ

 األزذ

       انًمرر اضى

       انًسبضر

       انًكبٌ

 االثٍُُ

   خطى االَطبٌ  فُسَبء عبيت زرارة وبصرَبث  يىرفىنىخُب وحشرَر انُببث  0كًُُبء عبيت انًمرر اضى

 انًسبضر
د/ انطُذ عبذ انرزُى + د/ 

 يسًذ عهبت 
د/ يُرفج ايٍُ + د/ 

 رضىي يسًذ 
 د/ يسًذ اندربُذ + د/ عبذ انسًُذ صمر 

 د/ انسطى يخًُر  
  

   2ق –كهُت انعهىو  1ق–كهُت انعهىو  4ق –كهُت انعهىو  1ق –كهُت انعهىو  انًكبٌ

 انثالثبء

       انًمرر اضى

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األربعبء

     ) يمرر ثمبفٍ(انهغت انعربُت  ) زطببٌ( 0رَبضُبث  انًمرر اضى

     د/ ضبير داوود + د/ يسًذ حىفُك  د/ يسًذ يخىنٍ  انًسبضر

     114لبعت  101 ق  انًكبٌ

 انخًُص

  زمىق االَطبٌ      انًمرر اضى

  أ.د/ ايم يهراٌ      انًسبضر

  302يذرج      انًكبٌ
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 0202/0201  انثبٍَ انذراضٍ انفصم(  إَدهُسٌ بُىنىخٍعبو )ثبَُت ان انفرلت يسبضراث خذول

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبُبَبث انُىو

 انطبج  

       انًمرر اضى

       انًسبضر

       انًكبٌ

 األزذ

    حكُىنىخُب حعهُى  (1عهىو بُئُت ) اشراف حربىٌ انًمرر اضى

    د/ يهب بذر  د/ بىضٍ َدُب  د/ يبرون عطُت  انًسبضر

    102لبعت     014 ق 113لبعت  انًكبٌ

 الثٍُُا

       انًمرر اضى

       انًسبضر

       انًكبٌ

 انثالثبء

     عًهٍ  نىخُب ىحكُ حذرَص يصغر انًمرر اضى

     لطى انًُبهح  لطى انًُبهح  انًسبضر

     يعًم انخكُىنىخُب يعًم انخذرَص انًكبٌ

 األربعبء

       انًمرر اضى

       انًسبضر

       انًكبٌ

 انخًُص

 (1فطُىنىخُب زُىاٌ) انًمرر اضى
 عهى انًعبدٌ وانًىارد االلخصبدَت

  زبهُبث فطُىنىخُب انُببث بُئت َببحُت والخصبدَت 

د/ عبذ انفخبذ انبهخبخٍ + د/ ايبٍَ  د/ وائم فخسٍ  د/ خهىد عهٍ + د/ شًُبء ضاليت  د/ عصبو زهراٌ  هبه د/د/ كبرونٍُ + د/ َهً +  انًسبضر

 عبذ هللا 
 

  1ق  –كهُت انعهىو  3ق  –كهُت انعهىو  2ق  –كهُت انعهىو  2ق  –كهُت انعهىو  3ق  –كهُت انعهىو  انًكبٌ
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 0202/0201انثبٍَ : انذراضٍ انفصم     ((إَدهُسٌبُىنىخٍ ))   عبو ثبنثت    : انفرلت يسبضراث خذول

 01-8 8-7 انبُبَبث انُىو
01-
00 

00-01 01-0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

 انطبج  

    َببث وحشرَر  حصُُف حطىر انفكر انخربىٌ يكروبُىنىخُب حطبُمُت  انًمرر اضى

    د/ عطُت يسًذ  د/ يسًذ ابىخهُم  د/ اًَبٌ عبذ انرازق + د/ َبضر انطُذ  انًسبضر

    3ق –كهُت انعهىو  302يذرج  114ق  انًكبٌ

 األزذ

    ضُكىنىخُت روٌ االزخُبخبث  طرق حذرَص روي االزخُبخبث   حعهُى  انكببر فهطفخه واهذافه انًمرر اضى

    د/ يسًذ ابى زالوة  د/ ازًذ ضالو  د/ يصطفً ايٍُ  انًسبضر

    101ق  004 لبعت 100ذرج ي انًكبٌ

 االثٍُُ

   يكروبُىنىخُب حطبُمُت  وصخىر رضىبُت  خُىنىخُب حركُبُت عهى انطفهُبث وانًُبعت  يُكروبىنىخُت بُئُت انًمرر اضى

 انًسبضر
د/ ايم عببش + د/ عبذ  د/ يًُ انطُذ + د/ َىضف يسًذ 

  انعسَس زَذاٌ
د/ انهبيٍ حرابُص +د/ هُذ 

 زطٍُ 
د/ اًَبٌ عبذ انرازق + د/ 

 َبضر انطُذ 
  

   3ق –كهُت انعهىو  0ق –كهُت انعهىو  3ق –كهُت انعهىو  3ق –كهُت انعهىو  انًكبٌ

 انثالثبء

     انًُذاٍَانخذرَب  انًمرر اضى

     انًسبضر

     انًكبٌ

 األربعبء

 انًمرر اضى
      

       انًسبضر

       انًكبٌ

 انخًُص

       انًمرر ىاض

       انًسبضر

       انًكبٌ
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 و 0201/ 0202انثبٍَ : انفصم انذراضٍ((بُىنىخٍ إَدهُسٌعبو     ))رابعت : خذول يسبضراث انفرلت

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبُبَبث انُىو

 انطبج  

     عهى انسشراث   ى انًمرراض

     د/ انسطٍ يخًُر  –د/ َهً حىحى   انًسبضر

     0ق  –كهُت انعهىو   انًكبٌ

 األزذ

  َظبو انخعهُى فٍ يصر     اضى انًمرر

  د/ يصطفً ايٍُ     انًسبضر

  302يذرج      انًكبٌ

 االثٍُُ

   انفروق انفردَت  ضكشٍ انفروق انفردَت   وراثت  اضى انًمرر

   د/ اًَبٌ ضسب لطى عهى انُفص   د/يًُ انسضرٌ  انًسبضر

   002ق  يعًم عهى انُفص   001ق  انًكبٌ

 انثالثبء

 اضى انًمرر

 حذرَب يُذاٍَ 
    

     انًسبضر

     انًكبٌ

 األربعبء

       اضى انًمرر

       انًسبضر

       انًكبٌ

 انخًُص

  خُىفُسَبء  انفهىرا انًصرَت  يمرر اخخُبرٌ  حكُىنىخُب زُىَت  ازُبء يبئُت +زُىاٌ الخصبدٌ  اضى انًمرر

 انًسبضر
د/ ضًُر عببضٍ + د/ ضهىي 

 انصعُذٌ + د/ ايم غُُى 
  د/ اشرف لطب د/ خهىد عهٍ  كهُت انعهىو  د/ يسًذ يدذٌ 

  4ق  -كهُت انعهىو 4ق  – كهُت انعهىو 4ق  -كهُت انعهىو 4ق  -كهُت انعهىو 4ق  -كهُت انعهىو انًكبٌ

 


