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  انضساػً خذاول شؼبت انخؼهٍى 
 

 

 انفصم انذساعً انثاًَ

 و0202/0201
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 و 0201/ 0202 نثاًَا: انذساعً انفصم صساػً(حؼهٍى ػاو     )االونى   : انفشلت يحاضشاث 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 انبٍاَاث انٍىو

 انغبج  

   ػهى َفظ ًَى  نغت اَدهٍضٌت    اعًانًمشس

   د/ انحغًٍُ ػهىاٌ   اًٌاٌ َىذ أ/    انًحاضش

   100يذسج  100يذسج    كاٌانً

 األحذ

   انهغت انؼشبٍت ) يمشس ثمافً(  اصىل انخشبٍت   اعًانًمشس

   د/ يحًذ حىفٍك   د/ يحًذ هالل   حاضشانً

   101لاػت   100يذسج    انًكاٌ

 االثٍٍُ

       اعًانًمشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 انثالثاء

    ػهى االخخًاع انشٌفً  كهشبٍت()طبٍؼت   اعًانًمشس

    د/ إٌُاط عؼذة كهٍت انضساػت  انًحاضش

     113ق  كهٍت انؼهىو  انًكاٌ

 األسبؼاء

    انهغت انؼشبٍت ) يمشس ثمافً( َباث يًهكت وحمغٍى   اعًانًمشس

    د/ اعًاء شُماس  كهٍت انضساػت  انًحاضش

    012لاػت  كهٍت انضساػت  انًكاٌ

 انخًٍظ

  حمىق اَغاٌ   كًٍٍاء ػضىٌت ىاص يادةخطبٍؼت   اعًانًمشس

  أ.د/ ايم يهشاٌ   كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت  انًحاضش

  302يذسج   كهٍت انؼهىو  كهٍت انؼهىو  انًكاٌ
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 و 0201/ 0202انثاًَ : انذساعً انفصم (صساػًحؼهٍى ػاو  )انثاٍَت  : انفشلت يحاضشاث 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 انبٍاَاث انٍىو

 انغبج  

       اعًانًمشس

       انًحاضش

       ٌانًكا

 األحذ

    حكُىنىخٍا حؼهٍى  حكُىنىخٍا حؼهٍى ػًهً    0حذسٌظ يصغش  اعًانًمشس

     أيٍشة بالل د/  لغى انًُاهح  لغى انًُاهح  انًحاضش

    100 ذسجي يؼًم انخكُىنىخٍا يؼًم انخذسٌظ ًكاٌان

 االثٍٍُ

 اعًانًمشس
كًٍٍاء حٍىٌت صساػٍت 

 َظشي  
اعاعٍاث ايشاض انُباث 

 َظشي 
اعاعٍاث ايشاض انُباث 

 ػًهً 
 

  

    كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت انًحاضش

    كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت انًكاٌ

 ثالثاءان

 انًمشس
الخصادٌاث االَخاج انضساػً 

 وػًهً َظشي 
اعاعٍاث حصٍُغ غزائً  اششاف حشبىي 

 ػًهً َظشي ووانباٌ 
 

 
 

    د/ صبشي عانى  د/ ػادل انهًغً د/ صبشي عانى  انًحاضش

    214ق  100و  214ق  ًكاٌان

 األسبؼاء

     اعاعٍاث انًحاصٍم ػًهً  اعاعٍاث انًحاصٍم َظشي  انًمشس

     كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت انًحاضش

     كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت انًكاٌ

 انخًٍظ

       انًمشس

       انًحاضش

       انًكاٌ
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 و 0201/ 0202انثاًَ : انذساعً انفصم (صساػًحؼهٍى ػاو     )انثانثت   : انفشلت اثيحاضش 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 انبٍاَاث انٍىو

 انغبج  

 انًمشس
 اَخاج دواخٍ َظشي  وساثت اعاعٍاث َظشي 

 اَخاج دواخٍ ػًهً 
َباحاث صٌُت وحُغٍك حذائك 

 َظشي 
 

 

   كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت انًحاضش

   كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت انًكاٌ

 األحذ

   ػًهً  اَخاج خضش ػاو اَخاج خضش ػاو َظشي  طشق حذسٌظ روي االحخٍاخاث  عٍكىنىخٍت روي االحخٍاخاث  انًمشس

   كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت د/ صفىث حىفٍك  د/ يحًذ ابى حالوة  انًحاضش

   كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت  302 يذسج  302 جيذس انًكاٌ

 االثٍٍُ

      اعًانًمشس

     انخذسٌب انًٍذاًَ  انًحاضش

     انًكاٌ

 انثالثاء

   حؼهٍى كباس  حطىس فكش حشبىي    اعًانًمشس

    عهاو انغاسيد/  د/ فاطًت ابى انُىس    انًحاضش

   101و  101و    انًكاٌ

 األسبؼاء

       اعًانًمشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 انخًٍظ

 َباحاث صٌُت وحُغٍك حذائك ػًهً  وساثت اعاعٍاث ػًهً  اعًانًمشس
    وساثت اعاعٍاث ػًهً 

    كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت انًحاضش

    كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت انًكاٌ

 

 



 

 عميد الكلية                وكيل الكلية لشئون الطالب                               لجنة الجدول                                                            

                                 أمل مهرانأ.د/      أ.د/ فتحي عشيبة                               سعيد عشيبة  /د               
 

 و 0201/ 0202انثاًَ : انذساعً انفصم (صساػًحؼهٍى )ػاو    انشابؼت   : انفشلت يحاضشاث 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 انبٍاَاث انٍىو

 انغبج  

 اعًانًمشس
حكُىنىخٍا انًُخداث انُباحٍت   َظاو انخؼهٍى 

 َظشي
   

 

     كهٍت انضساػت د. يبشون ػطٍت   انًحاضش

     كهٍت انضساػت  302و  انًكاٌ

 األحذ

 اعًانًمشس

 انخذسٌب انًٍذاًَ 

    

     انًحاضش

     انًكاٌ

 االثٍٍُ

    صحت بٍطشٌت ػًهً  صحت بٍطشٌت َظشي   انفشوق انفشدٌت  انًمشساعً

    كهٍت انطب انبٍطشي كهٍت انطب انبٍطشي د/ اًٌاٌ ضحا انًحاضش

    كهٍت انطب انبٍطشي كهٍت انطب انبٍطشي 100يذسج  انًكاٌ

 انثالثاء

 انفشوق انفشدٌت عكشٍ  اعًانًمشس
حكُىنىخٍا انًُخداث انُباحٍت  

 ػًهًَظشي و
اعاعٍاث حشبٍت انُباحاث 

 ػًهً 
 

 
 

    كهٍت انضساػت د/ صبشي عانى  لغى ػهى انُفظ  اضشانًح

    كهٍت انضساػت 214ق  يؼًم ػهى انُفظ انًكاٌ

 ألسبؼاءا

 اعًانًمشس
اعاعٍاث حشبٍت انُباحاث  حشبٍت َحم ػًهً حشبٍت َحم ػًهً 

 َظشي 
 

 
 

    كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت انًحاضش

    كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت كهٍت انضساػت انًكاٌ

 انخًٍظ

       اعًانًمشس

       انًحاضش

       انًكاٌ

 


