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 خساوي شعثح اٌرارٌد 
 َ 0202/0201اٌفصً اٌسراصً اٌثأً 
 

 
 

 

 

 



 

 عميد الكلية                                الطالب وكيل الكلية لشئون                                                لجنة الجدول                    

                                 أمل مهران ا.د/                أ.د/ فتحي عشيبة                         د/ محمد مصطفى  - د/ سعيد عشيبة   
 

 م0202/0201 اٌثأً : اٌسراصً اٌفصً((     ذارٌد عاَ     ))   األوٌى/  اٌفرلح ِحاضراخ سويخ

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 اٌثٍأاخ اٌٍىَ

 اٌضثد  

   ٔفش ّٔى عٍُ  اٌٍغح االٔدٍٍزٌح   اٌررتٍح اٌمىٍِح  اٌّمرر اصُ

   ز/ اٌحضٍٕى عٍىاْ    / إٌّاْ ٔىذ أ  ز/ احّس األٌفً  اٌّحاضر

   405ِسرج   405َ   002لاعح  اٌّىاْ

 األحس

     اصىي اٌررتٍح  ِعاٌُ اٌرارٌد االورتً اٌىصٍظ  اٌّمرر اصُ

     ز/ ِحّس هالي   ز/ ِثرووح واًِ  اٌّحاضر

     100ِسرج  917ق  اٌّىاْ

 االثٍٕٓ

    ذارٌد اٌفىر االخرّاعً  ذارٌد اٌسوٌح اٌعثاصٍح  صىشٓ ِثازئ اٌررائظ  اٌّمرر اصُ

    ز إٌٕاس صعسج ز.عٍٍاء عثس اٌضالَ  ِعٍسٌٓ اٌدغرافٍا  اٌّحاضر

    915ق  915ق  2اٌسورِعًّ اٌدغرافٍا  اٌّىاْ

 ٌثالثاءا

   خغرافٍح تشرٌح  ِثازئ اٌررائظ    اٌّمرر اصُ

   ز. صعٍس عشٍثح  ز. صعٍس عشٍثح    اٌّحاضر

   ِعًّ اٌدغرافٍا ِعًّ اٌدغرافٍا    اٌّىاْ

 

 

 األرتعاء

       اٌّمرر اصُ

       اٌّحاضر

       اٌّىاْ

 اٌرٍّش

  حمىق أضاْ      اٌّمرر اصُ

  أ.ز/ اًِ ِهراْ      اٌّحاضر

  405ِسرج      اٌّىاْ
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 م 0202/0201    ثأًاٌ: اٌسراصً اٌفصً  ((  ذارٌدعاَ   ))  اٌثأٍح/  اٌفرلح ِحاضراخ خسوي

 
 

 
  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-01 01-9 9-8 اٌثٍأاخ اٌٍىَ

  اٌضثد  

       اٌّمرر اصُ

       اٌّحاضر

       اٌّىاْ

 األحس

    ذىٕىٌىخٍا ذعٍٍُ  ٔصىص ذارٌرٍح تٍغح اخٕثٍح  اٌٍىٔأٍح واٌروِأٍح  ِصر اٌّمرر اصُ

     أٍِرج تالي ز/  ز. هأُ عثس اٌحٍّس  ز. ٔىاي اٌصافً  اٌّحاضر

     100ِسرج  915ق  915ق  اٌّىاْ

 االثٍٕٓ

    ذارٌد اٌسوٌح اٌثٍزٔطٍح  ذىٕىٌىخٍا ذعٍٍُ صىشٓ  اٌدغرافٍح االلرصازٌح  اٌّمرر اصُ

    ز. اٌّرىًٌ ذٍُّ  صىشٓ لضُ إٌّاهح  ز. خٍهاْ اٌصاوي  اٌّحاضر

     805ق  ِعًّ اٌرىٕىٌىخٍا   405ق  اٌّىاْ

 اٌثالثاء

 

     0ذسرٌش ِصغر اشراف ذرتىي  ِسذً اٌى عٍُ اٌىثائك  اٌّمرر اصُ

    صىشٓ لضُ إٌّاهح  ز/ عازي اٌٍّضً  ز. احّس االٌفً  اٌّحاضر

    ِعًّ  اٌرسرٌش  100ِسرج  915ق  اٌّىاْ

 األرتعاء

 

       اٌّمرر اصُ

       اٌّحاضر

       اٌّىاْ

 اٌرٍّش

       اٌّمرر اصُ

       اٌّحاضر

       اٌّىاْ
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 َ  0201/ 0202ثأًاٌ: اٌسراصً اٌفصً     (( ذارٌد عاَ     ))   ٌثاٌثحا /  اٌفرلح ِحاضراخ خسوي

  8-6 6-4 4-2 2-02  02-01 01-8 ثٍأاخاٌ اٌٍىَ

  اٌضثد  

       اٌّمرر اصُ

       اٌّحاضر

       اٌّىاْ

 األحس

    ( Eَ .خ ) ٔصىص ذارٌرٍح  طرق ذسرٌش شوي االحرٍاخاخ  صٍىىٌىخٍح شوي االحرٍاخاخ  اٌّمرر اصُ

    ز/ ِثرووح واًِ  ز/ صفىخ ذىفٍك  ز/ رشا اٌّستىًٌ اٌّحاضر

    917ق   405ِسرج   405ِسرج  اٌّىاْ

 االثٍٕٓ

    ِصر االصالٍِح  االٌىتٍىْ واٌّّاٌٍه   اٌّمرر اصُ

     هٍٕح تهٕىس ز.  ز. اٌّرىًٌ ذٍُّ   اٌّحاضر

     924ق  805لاعح   اٌّىاْ

 اٌثالثاء

 

   ذعٍٍُ وثار  ررتىي ذطىر اٌفىر اٌ خغرافٍح اٌىطٓ اٌعرتً  اٌعاللاخ تٍٓ اٌشرق واٌغرب  اٌّمرر اصُ

   ز/ صهاَ اٌضاري   ز/ فاطّح أتى إٌىر   ز. فاذٓ أتى خالٌح   ز. ٔاخال عثس إٌثً  اٌّحاضر

 808ِسرج   405ق  924ق  اٌّىاْ
   808ِسرج 

 األرتعاء

 

       اٌّمرر اصُ

       اٌّحاضر

       اٌّىاْ

 اٌرٍّش

  اٌّمرر اصُ

 سأــــــــــًاٌرسرٌــــــــــــة اٌٍّ

    

     اٌّحاضر

     اٌّىاْ
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              َ 0201/ 0202اٌثأً: اٌسراصً ٌفصًا     (( ذارٌد عاَ     )) اٌراتعح   : اٌفرلح ِحاضراخ خسوي

 

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 اٌثٍأاخ اٌٍىَ

  اٌضثد  

   ِمرر اذرٍاري  ) لضاٌا ذارٌرٍح(  ذارٌد ِصر اٌّعاصر  ذارٌد اٌعرب اٌّعاصر ٔظاَ اٌرعٍٍُ فً ِصر  اٌّمرر اصُ

   ز/ ِحّس ِصطفى  ا.ز/ عاصُ ِحروس  ز/ أحّس االٌفً   ز/ ِثرون عطٍه  اٌّحاضر

   002ق   002لاعح  002ق  405ِسرج  اٌّىاْ

 األحس

       اٌّمرر اصُ

       اٌّحاضر

       اٌّىاْ

 االثٍٕٓ

   ذارٌد اوروتا اٌّعاصر   ٔصىص ذارٌرٍح تٍغح اخٕثٍح اٌفروق اٌفرزٌح واٌمٍاس  اٌّمرر اصُ

   ا.ز/ صفىخ حضٍٓ  ز/ صفىخ حضٍٓ  ز/ اٌّاْ ضحا    اٌّحاضر

   002ق   002ق   100ِسرج  اٌّىاْ

 اٌثالثاء

     ذارٌد االِرٌىرٍٓ  صىشٓ اٌفروق اٌفرزٌح واٌمٍاس  اٌّمرر صُا

     ز/ احّس االٌفً   لضُ عٍُ إٌفش  اٌّحاضر

     915ق  ِعًّ عٍُ إٌفش  اٌّىاْ

 األرتعاء

       اٌّمرر اصُ

       اٌّحاضر

       اٌّىاْ

 اٌرٍّش

 اٌّمرر اصُ

 اٌرسرٌة اٌٍّسأً 

    

     اٌّحاضر

     اٌّىاْ

 


