
 

  عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون الطالب                                                   لجنة الجدول                     

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

 خذاوه  برّاٍح اىخعيٌٍ باىيغت اإلّديٍسٌت

 

 

 

 

     ))مٍٍَاء إّديٍسي((

 اىثاًّ اىذراضً اىفصو 

 0202/0201 ً 
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 أمل مهران أ.د.                                أ.د/ فتحي عشيبة                    د/ سعيد عشيبة        -د/ محمد عبد المنعم   -د/ عمرو رمضان      

 خذاوه  برّاٍح اىخعيٌٍ باىيغت اإلّديٍسٌت

 ً 0202/0201اىثاًّ : اىذراضً اىفصو     ((إّديٍسي مٍٍَاءعاً     ))وىى األ   : اىفرقت ٍحاضراث ذوهخ

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اىبٍاّاث اىٍىً

 اىطبج  

  اصىه حربٍت   0رٌاضٍاث  عيٌ ّفص اىَْى اىَقرر اضٌ

  أ.د/ ٍحَذ أبى خيٍو    أ.د/ ٍحَذ دروٌش  د/ رشا اىَذبىىً  اىَحاضر

  407 ٍذرج   417ق  102قاعت  اىَناُ

 األحذ

   خٍىىىخٍا    اىَقرر اضٌ

   د/ ٍحَذ اىطٍذ +د/ عصاً زهراُ     اىَحاضر

    7ميٍت اىعيىً ق     اىَناُ

 االثٍِْ

     (0مٍٍَاء عاٍت ) فٍسٌاء عاٍت  اىَقرر اضٌ

     د/ ٍحَذ عيبت + د/ اىطٍذ عبذ اىرحٌٍ  د/ ٌاضر خضر  اىَحاضر

     101ق  101ق اىَناُ

 اىثالثاء

       اىَقرر اضٌ

       اىَحاضر

       اىَناُ

 األربعاء

     ) ٍقرر ثقافً(اىيغت اىعربٍت   اىَقرر اضٌ

     د/ اىغفار عطٍت   اىَحاضر

     002 ق  اىَناُ

 اىخٍَص

  حقىق االّطاُ  بصرٌاث  هْذضٍت    0عيىً بٍىىىخٍت عاٍت اىَقرر اضٌ

 اىَحاضر
 د/ خٍهاُ اىخضري +

 د/ ٍحَذ اىغساىً
  أ.د/ اٍو ٍهراُ  د/ اىَغربً ٍحَذ   

  407ٍذرج  102ق     114ق  اىَناُ
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 أمل مهران أ.د.                                أ.د/ فتحي عشيبة                    د/ سعيد عشيبة        -د/ محمد عبد المنعم   -د/ عمرو رمضان      

 خذاوه  برّاٍح اىخعيٌٍ باىيغت اإلّديٍسٌت

 ً 0202/0201اىثاًّ : اىذراضً اىفصو     ( إّديٍسيمٍٍَاء عاً  ) ىثاٍّت ا   : اىفرقت ٍحاضراث خذوه

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اىبٍاّاث اىٍىً

 اىطبج  

       2فٍسٌاء حٍىٌت اىَقرر اضٌ

      د/ ضحر عبٍذ  اىَحاضر

      014ق  اىَناُ

 األحذ

 اىَقرر اضٌ
االشراف واىخىخٍه 

 (اىخربىي)ٍقرر اخخٍاري
   حنْىىىخٍا حعيٌٍ  

 

    د/ ٍها بذر   د/ ٍبروك عطٍت  اىَحاضر

    207قاعت   213ق   اىَناُ

 االثٍِْ

       اىَقرر اضٌ

       اىَحاضر

       اىَناُ

 ثاءاىثال

    ( ٍعادالث حفاضيٍت7رٌاضٍاث ) حنْىىىخٍا اىخعيٌٍ حذرٌص ٍصغر  اىَقرر اضٌ

    د/ شرٌِ احَذ  قطٌ اىَْاهح  قطٌ اىَْاهح  اىَحاضر

    204ق  ٍعَو حنْىىىخٍا ٍعَو اىخذرٌص  اىَناُ

 األربعاء

       اىَقرر اضٌ

       اىَحاضر

       اىَناُ

 اىخٍَص

  iiمٍٍَاء عضىٌت   مٍٍَاء غٍر عضىٌت  iiمٍٍَاء فٍسٌائٍت  حٍار ٍخردد  اىَقرر اضٌ

 د/ هشاً خيٍفت  اىَحاضر
 د/ اضعذ عبذ اىفخاذ  +

 د/ غادة اضَاعٍو  
د/ ٍحَذ عيبت +د/ اىطٍذعبذ  د/ خٍهاُ شعباُ  

 اىرحٌٍ 
 

   014ق  014ق   014ق  014ق  اىَناُ
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 أمل مهران أ.د.                                أ.د/ فتحي عشيبة                    د/ سعيد عشيبة        -د/ محمد عبد المنعم   -د/ عمرو رمضان      

 خذاوه  برّاٍح اىخعيٌٍ باىيغت اإلّديٍسٌت

 ً 0201/ 0202اىثاًّ : اىفصو اىذراضً((مٍٍَاء إّديٍسي   عاً     ))اىثاىثت   : خذوه ٍحاضراث اىفرقت

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اىبٍاّاث اىٍىً

 اىطبج  

     حطىر اىفنر اىخربىي  ٌ اىَقرراض

     د/ ٍحَذ ابى خيٍو   اىَحاضر

     407ٍذرج   اىَناُ

 األحذ

    ضٍنىىىخٍت روي االحخٍاخاث  طرق حذرٌص روي االحخٍاخاث  حعيٌٍ مبار اضٌ اىَقرر

    د/ ٍحَذ ابىحالوة  د/ احَذ ضالً  د/ ٍصطفى اٍٍِ  اىَحاضر

    102قاعت  001قاعت  100ٍذرج  اىَناُ

 االثٍِْ

 اضٌ اىَقرر
 خذرٌب اىٍَذاًّىا

    

     اىَحاضر

     اىَناُ

 اىثالثاء

      اضٌ اىَقرر

      اىَحاضر

      ُاىَنا

 األربعاء

   مٍٍَاء عضىٌت 1رٌاضٍاث  مٍٍَاء ححيٍيٍت   اضٌ اىَقرر

   د/ ٍحَذ عيبت + د/اىطٍذ عبذ اىرحٌٍ  د/وفاء وحٍذ  د/  أضعذ عبذ اىفخاذ + د/ عالء عيً   اىَحاضر

   417ق  417قاعت  417ق   اىَناُ

 اىخٍَص

    مٍٍَاء فٍسٌائٍت   فٍسٌاء اىدىاٍذ ضٌ اىَقررا

 د/ احَذ خيف هللا  اىَحاضر
    د/ غادة اضَاعٍو + د/ خٍهاُ اىْدار  

     424ق   417ق   اىَناُ
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 أمل مهران أ.د.                                أ.د/ فتحي عشيبة                    د/ سعيد عشيبة        -د/ محمد عبد المنعم   -د/ عمرو رمضان      

 خذاوه  برّاٍح اىخعيٌٍ باىيغت اإلّديٍسٌت

 ً 0201/ 0202اىثاًّ : اىفصو اىذراضً((مٍٍَاء إّديٍسي   عاً     ))اىرابعت   : ٍحاضراث اىفرقتخذوه 

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 اىبٍاّاث اىٍىً

 اىطبج  

       اضٌ اىَقرر

       اىَحاضر

       اىَناُ

 األحذ

  ّظاً اىخعيٌٍ فً ٍصر     اضٌ اىَقرر

  د/ ٍصطفى اٍٍِ      اىَحاضر

  407ٍذرج      اىَناُ

 االثٍِْ

   اىفروق اىفردٌت  واىقٍاش  ضنشِ اىفروق اىفردٌت    اضٌ اىَقرر

   د/ اٌَاُ ضحا  ٍعَو عيٌ اىْفص    اىَحاضر

   002ق  قطٌ عيٌ اىْفص    اىَناُ

 اىثالثاء

 اضٌ اىَقرر

 اىخذرٌب اىٍَذاًّ 
    

     اىَحاضر

     اىَناُ

 األربعاء

   2 عضىٌتغٍر مٍٍَاء  4مٍٍَاء فٍسٌائٍت  4،3مٍٍَاء عضىٌت  اضٌ اىَقرر

   د/ ٌاضر شبو  د/ عَاد ٍطر   د/ رضا مشل + د/ اٍٍَت خيٍو   اىَحاضر

   417ق  417ق  001ق   اىَناُ

 اىخٍَص

   2 مٍٍَاء غٍر عضىٌت 1مٍٍَاء فٍسٌائٍت    ضٌ اىَقررا

   د/ أضعذ عبذ اىفخاذ + د/ عالء عيً  د/ احَذ عبذ اىعسٌس    حاضراىَ

    204ق  204ق    اىَناُ

 


