
 

  عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون الطالب                                                    لجنة الجدول                        

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

 خذاول  برَايح انخعهُى بانهغت اإلَدهُسَت

 

 

 

 

 

 

 

 خذول رَاضُاث إَدهُسٌ     
 انثاًَ انذراضٍ انفصم   
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  عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون الطالب                                                    لجنة الجدول                        

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

 خذاول  برَايح انخعهُى بانهغت اإلَدهُسَت

 و 0202/ 0202 انثاًَ: انذراضٍ انفصم     (  إَدهُسٌ رَاضُاثعاو     )االونً    : انفرلت يحاضراث 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 انبُاَاث انُىو

 انطبج  

  اصىل حربُت   0فهطفت وحارَخ انرَاضُاث عهى َفص انًُى انًمرر اضى

  د/ يحًذابىخهُم    د/ عصاو انطُذ د/ رشا انًذبىنٍ  انًحاضر

  405 يذرج   803ق  202لاعت  انًكاٌ

 األحذ

   ) يمرر ثمافٍ(انهغت انعربُت  يُكاَُكا  هُذضت ححهُهُت فٍ انًطخىي   انًمرر اضى

   د/ يحًذ حىفُك  د/ وضاو احًذ + د/ هُثى عاطف  د/ َطرٍَ فىزٌ   اضرانًح

   802 ق 803ق   803ق    انًكاٌ

 االثٍُُ

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األربعاء

     ) يمرر ثمافٍ(انهغت انعربُت   انًمرر اضى

     د/ انغفار عطُت   انًحاضر

     008 ق  انًكاٌ

 انخًُص

  حمىق االَطاٌ  (0حفاضم وحكايم ) فُسَاء )عًهٍ( بصرَاث هُذضُت حرارة انًمرر اضى

  أ.د/ ايم يهراٌ  د/ حايذ كًال  يعُذٍَ انفُسَاء  د/ َادَت حطٍ  د/ عبُر شحاحه  انًحاضر

  405يذرج   524ق  524ق  524ق  524ق  انًكاٌ

 

 

 



 

  عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون الطالب                                                    لجنة الجدول                        

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

 خذاول  برَايح انخعهُى بانهغت اإلَدهُسَت

و 0202/ 0202انثاٍَ : انفصم انذراضٍ((رَاضُاث إَدهُسٌعاو     ))انثاَُت : انفرلت يحاضراث 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 انبُاَاث انُىو

 انطبج  

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

    حكُىنىخُا حعهُى   االشراف انخربىٌ  اضى انًمرر

    د/ يها بذر   د/ يبرون عطُت  انًحاضر

    805لاعت   823لاعت  انًكاٌ

 االثٍُُ

    ضكشٍ حكُىنىخُا  حذرَص يصغر  بصرَاثو  حُار يخردد اضى انًمرر

    لطى انًُاهح  لطى انًُاهح  د/ يروة انحًالٍ  –د/ َادَت حطٍ  انًحاضر

    يعًم انخكُىنىخُا  يعًم انخذرَص 803ق  انًكاٌ

 انثالثاء

   يعادالث حفاضهُت     ى انًمرراض

   د/ شرٍَ احًذ     انًحاضر

   527لاعت     انًكاٌ

 األربعاء

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًُص

    خبر خطً               0ححهُم رَاضً  0دَُايُكا  اضى انًمرر

    د/ ياَطت انشحاث  د/ رخب عًر  د/ وضاو احًذ  انًحاضر

     802ق  525ق  525ق  انًكاٌ

 
  



 

  عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون الطالب                                                    لجنة الجدول                        

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

 خذاول  برَايح انخعهُى بانهغت اإلَدهُسَت

 و 0202/ 0202انثاٍَ ا: انفصم انذراضٍ ((رَاضُاث إَدهُسٌ عاو     ))خذول يحاضراث انفرلت انثانثت 
 

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

 انطبج  

     حطىر انفكر انخربىٌ  اضى انًمرر

     د/ يحًذ ابى خهُم   انًحاضر

     405يذرج   انًكاٌ

 األحذ

   األوضاط انًخعذدة يُكاَُكا ضُكىنىخُت روٌ االحخُاخاث  طرق حذرَص روٌ االحخُاخاث  حعهُى كبار  اضى انًمرر

   د/ عًرو ريضاٌ  د/ يحًذ ابى حالوة  د/احًذ ضالو  / يصطفً ايٍُ د انًحاضر

    527 208ق  002لاعت  200يذرج  انًكاٌ

 االثٍُُ

   حصائًححهُم إ    اضى انًمرر

   د/ خًال ايٍُ     انًحاضر

    005    انًكاٌ

 انثالثاء

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األربعاء

  اضى انًمرر

 انخذرَب انًُذاٍَ 

    

     اضرانًح

     انًكاٌ

 انخًُص

   ححهُم عذدي دوال خاصت دَُايُكا ححهُهُت ححهُم حمُمٍ اضى انًمرر

   د/ فُصم عس انذٍَ  د/ حايذ كًال  د/ اًَاٌ يحًىد  د/ ياَطت انشحاث  انًحاضر

   525 525ق  524 525 انًكاٌ
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 أمل مهران أ.د.                                 أ.د/ فتحي عشيبة           د/ سعيد عشيبة        -د/ محمد عبد المنعم  –د/ عمرورمضان        

 خذاول  برَايح انخعهُى بانهغت اإلَدهُسَت

 

 و 0202/ 0202انثاٍَ ا: انفصم انذراضٍ ((رَاضُاث إَدهُسٌ عاو     ))خذول يحاضراث انفرلت انرابعت  
 

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

 انطبج  

    هُذضت حفاضهُت    اضى انًمرر

    د/ شكرٌ ابراهُى    انًحاضر

    يكخب انًُذبٍُ    انًكاٌ

 األحذ

  َظاو انخعهُى فٍ يصر  ضكشٍ انفروق انفردَت   دَُايُكا انكى  اضى انًمرر

  د/ يصطفً ايٍُ   يعًم عهى انُفص   / يحًذ حًاد د انًحاضر

  405يذرج  لطى عهى انُفص   يكخب انًُذبٍُ  انًكاٌ

 االثٍُُ

   انفروق انفردَت وانمُاش انُفطٍ  يعادالث حكايهُت  حسو بريدُاث   اضى انًمرر

   د/ اًَاٌ ضحا  د/ حايذ كًال   د/ يحًذ عبذ انًُعى   انًحاضر

   002ق  يكخب انًُخذبٍُ يكخب انًُذبٍُ   انًكاٌ

 ثاءانثال

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األربعاء

  اضى انًمرر

 انخذرَب انعًهٍ 

    

     اضرانًح

     انًكاٌ

 انخًُص

     0دَُايُكا انًىائع  حىبىنىخٍ   اضى انًمرر

    د/ وضاو احًذ  د/ يحًذ دروَش   انًحاضر

    يكخب انًُذبٍُ  يكخب انًُذبٍُ   انًكاٌ

 


