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  صباحى 08:  01هن    م8102/8102لفصل الدراسى االول للعام اجلاهعى جدول ختلفاث ا
 هالحظاث العدد املادة القسن الفرقت اليـــــــــــوم

الـــــثالثـــاء
 

02/
08/

8102
 م

 الضبًيخ هي

 االّلٔ

  42 دقْ  االًغبى جويغ االقغبم

  49 دساعبد لاْيخ فشًغبّٓ

الشاثؼخ هي 

 اّلٔ

  1 دقْ  االًغبى هغبدخ -جاشافيب 

  1 دقْ  االًغبى االجزوبع

ي صبلضخ
ساثؼخ ه

 

  11 هْضْع لبص فخغفلال

  11 19ًضش    اللاخ الفشًغيخ

  8 لاخ اّسثيخ صبًيخ يخًجليضللاخ االا

  4 الشؼش اللاخ االًجليضيخ

  42 ًظشيخ االدة يخؼشثاللاخ ال

  4 لاخ اًجليضيخ ػالقبد –اػالم 

  5 لاخ اًجليضيخ اراػخ –اػالم 

  5 لاخ اًجليضيخ صذبفخ -اػالم

  7 ًصْص جاشافيب ثلاخ اّسثيخ ػبهخ -جاشافيب 

  14 ًصْص جاشافيب ثلاخ اّسثيخ هغبدخ -جاشافيب 

  1 ربسيخ الفكشٍ ّالذشكخ الصًِْيخ ػجشٓ –لابد 

  44 الفِشعخ الوْضْػيخ الوكزجبد

  4 دذيضَلاخ اّسثيخ  االجزوبع

  49 هيبد الجوبػخبديٌ ػلن الٌفظ

  1 رجبسة فٔ الشخصيخ ػلن الٌفظ

  1 ربسيخ الذّلخ الؼضوبًيخ الزبسيخ

  12 ادصبء اجزوبػٔ االجزوبع

صبلضخ هي 

 اّلٔ

  5 دقْ  االًغبى جويغ االقغبم

     

     

     

     

     

     

     
 ًبئت سئيظ الجبهؼخ لشئْى الزؼلين ّالطالة  يؼزوذ ،،                 ػويذ الكليخ           ّكي  الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة      هذيش شئْى الزؼلين ّالطالة  

 

 

 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (           قٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ () أ .د / ّليذ شْ                                        
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 صباحى 08:  01هن       م8102/8102جدول ختلفاث الفصل الدراسى االول للعام اجلاهعى 

 هالحظاث العدد املادة القسن الفرقت اليـــــــــــوم

االربــعــاء
 

02/
08/

8102
 م

ي
الـــضبلضـــخ هـــــــــ

 

الضب
ًي

ــخ
 
  49 لاخ اّسثيخ صبًيخ اللاخ االًجليضيخ

  1 الوقب  اللاخ االًجليضيخ

  4 ُـ 1الٌضش الفبسعٔ دزٔ  اعالهٔ -لابد 

  11 4الٌذْ ّالصشف  اللاخ الؼشثيخ

  4 قضبيب الٌقذ الؼشثٔ القذين اللاخ الؼشثيخ

  44 ْص الفشًغيخ "هوزذح "ششح الٌص اللاخ الفشًغيخ

  1 18، 17الذضبسح الفشًغيخ    اللاخ الفشًغيخ

  4 ربسيخ هصش االعالهيخ دزٔ الؼصش الفبطؤ اعالهٔ -اصبس

  4 (1الفِشعخ الْصفيخ )  الوكزجـــــبد

  5 الوذل  الٔ الؼالقبد الؼبهخ االػـــــــــالم

  44 ش ّالوؼبصشربسيخ افشيقيب الذذي الزـــبسيـــخ

  4 " ًذْ ّصشف " اللاخ الؼشثيخ الزـــبسيـــخ

  9 الفلغفخ اليًْبًيخ ًّصْصِب " اسعطْ" الفلغفــــخ

  4 الفلغفخ الغيبعيخ الفلغفــــخ

  19 (1جاشافيبح الغكبى ) الجاـــشافيــب

  2 (1جيْهْسفْلْجيب )  الجاـــشافيــب

  25 الجذْس الٌفغيخ االدصبء فٔ  ػلن الٌفظ

  44 ػلن الٌفظ االجزوبػٔ  االجزوبع

  4 ( 1رذسيت هيذأً ) االجزوبع

الـشاثؼخ 
 هــــــي

 ـخًيالضب

  1 ششح الٌصْص الفشًغيخ " هوزذح" اللاخ الفشًغيخ

  4 الذضبسح الفشًغيخ اللاخ الفشًغيخ

  1 الفلغفخ الغيبعيخ الفلغفــــخ

  4 4الٌذْ ّالصشف  اللاخ الؼشثيخ

  2 االدصبء فٔ الجذْس الٌفغيخ ػلن الٌفظ

     

     

     

     

     
 ًبئت سئيظ الجبهؼخ لشئْى الزؼلين ّالطالة  يؼزوذ ،،               ػويذ الكليخ             ّكي  الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة      هذيش شئْى الزؼلين ّالطالة  

 

 

 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (          ) أ .د / ّليذ شْقٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ (                                         
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 صباحى 08:  01هن      م8102/8102لفصل الدراسى االول للعام اجلاهعى جدول ختلفاث ا
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اخلوــــيس
 

81/
08/

8102
 

ي
الــــضبًيخ هـــــــــ

 

ٔ
الّلــــــــــ

ا
 

  1 ربسيخ اليًْبى الزبسيخ

  1 الفكش االًغبًٔ الزبسيخ

  2 هذل  الٔ الفلغفخ االجزوبع

  4 اللاخ الؼشثيخ االجزوبع

  4 هذل  الٔ الفلغفخ الغيبعيخ الفلغفخ

  1 الوذل  الٔ اللاخ خاللاخ الؼشثي

  52 ربسيخ االدة االًجليضٓ اللاخ االًجليضيخ

  2 اللاخ االًجليضيخ االػــــالم

  42 هقذهخ فٔ الجيْلْجيب ػلن الٌفظ

  14 ششح ًصْص فشًغيخ اللاخ الفشًغيخ

  2 هطبلؼخ فٔ ًصْص فشًغيخ اللاخ الفشًغيخ

  4 نربسيخ ايشاى القذي اللابد الششقيخ

  4 اللاخ الؼشثيخ الوكزجبد

  14 هذل  الٔ ػلن الخشائط الجاشافيب

جاشافيب هصش فٔ الؼصْس  االصبس

 الزبسيخيخ القذيوخ

11  

  14 ربسيخ اّػيخ الوؼلْهبد ّهؤعغبرخ الوكزجبد

ي
الشاثؼــــــــــخ هـــــــــ

 

الضـــــــبلضـــــــخ
 

  1 الوٌطق الذذيش الفلغفخ

  1 18، 17الفلغفخ الذذيضخ    لفلغفخا

  4 19دضبسح فشًغيخ    يخفشًغاللاخ ال

  5 19الشؼش    اللاخ الفشًغيخ

  1 اػوب  الغٌخ اللاخ االًجليضيخ

  1 رشجوخ اللاخ االًجليضيخ

  4 5ًذْ ّصشف  اللاخ الؼشثيخ

  9 ركٌْلْجيب االرصب  اراػخ –اػالم 

  1 لشآ الؼبم ّطش  قيبعخا صذبفخ -اػالم

  4 جفشافيخ الجذبس ّالوذيطبد ػبهخ -جاشافيب 

  1 جاشافيخ الغيبدخ ّالزشّيخ ػبهخ -جاشافيب 

  4 جاشافيخ الجذبس ّالوذيطبد هغبدخ -جاشافيب 

  8 ربسيخ االيْثيي ّالووبليك اعالهٔ -اصبس

  1 ًصْص ُيشّغليفيخ هصشٓ -اصبس

  1 ًذذ يًْبًٔ ُّليٌغزٔ يًْبًٔ -اصبس
 ًبئت سئيظ الجبهؼخ لشئْى الزؼلين ّالطالة  يؼزوذ ،،               ػويذ الكليخ             ّكي  الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة      هذيش شئْى الزؼلين ّالطالة  

 

 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (          ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ (      ) أ .د / ّليذ شْقٔ الجذيشٓ (                                               
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اخلوــــيس
 

81/
08/

8102
 

الـــشاثؼخ 
 هـــــــــي

 ضبلضــــخال

  1 الْصبئق الؼشثيخ الوكزجبد

  5 االجزوبع القبًًْٔ االجزوبع

  4 ػلن الٌفظ الوشضٔ ػلن الٌفظ

  4 ربسيخ هصش االعالهٔ  الزـــبسيـــخ

الــــضبلضخ 
 هـــــــــي

 االّلــــــــــٔ

  1 اللاخ االًجليضيخ االػـــــالم

  4 ششح ًصْص فشًغيخ اللاخ الفشًغيخ

  1 هطبلؼخ فٔ ًصْص فشًغيخ  اللاخ الفشًغيخ

  1 الوذل  الٔ ػلن اللاخ  اللاخ الؼشثيخ

  1 هذل  الٔ الفلغفخ  االجزوبع

  4 هقذهخ فٔ الجيْلْجيب ػلن الٌفظ
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 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (          يذ شْقٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ ( ) أ .د / ّل                                        
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88/
08/

8102
 

الــــ
ي
ضبًيخ هـــــــــ

 

ٔ
الّلــــــــــ

ا
 

  4 ًصْص ربسيخيخ ثلاخ الزـــبسيـــخ

  4 ػصْس هب قج  الزبسيخ الزـــبسيـــخ

  2 رطْس الفكش االجزوبػٔ االجزوبع

  14 فكش ششقٔ قذين الفلغفخ

  8 هصبدس ادثيخ ّلاْيخ اللاخ الؼشثيخ

  47 الشّايخ اللاخ االًجليضيخ

  41 ػلن الٌفظ االػالهٔ ــــــالماالػـــ

  42 هذل  الٔ ػلن الٌفظ الؼبم ػلن الٌـــفظ

  2 الذضبساد الغبهيخ اللابد الششقيخ

  2 هٌبُ  ّطش  ثذش الوكزجبد

  1 (1اعظ جاشافيب طجيؼيخ )  الجاـــشافيــب

  11 ربسيخ اليًْبى االصـــــبس

  11 اػوب  الغٌخ اللاخ الفشًغيخ

  47 جاشافيب افشيقيب الجاـــشافيــب

ي
الـــشاثؼخ هـــــــــ

 

ال
ضبلضــــخ

 

  8 ػلن الجوب  الفلغفخ

  11 19سّايخ    اللاخ الفشًغيخ

  5 هقب  اللاخ االًجليضيخ

  5 ػلن الوؼبًٔ اللاخ الؼشثيخ

  1 ادة هصال االعالهيخ اللاخ الؼشثيخ

  5 ٔربسيخ صذف صذبفخ -اػالم

  1 رذسيجبد ػوليخ صذبفخ -اػالم

  1 جاشافيب اقزصبديخ )صساػيخ ( ػبهخ -جاشافيب 

  1 اعبليت كويخ فٔ الجاشافيخ ػبهخ -جاشافيب 

  12 جاشافيب اقزصبديخ ) صساػيخ ( خهغبد -جاشافيب 

  1 رذسيت ػولٔ اعالهٔ -اصبس

  4 لاخ ًّصْص الريٌخ يًْبًٔ -اصبس

  41 لذهبد الوكزجبد زجبدالوك

  14 اجزوبع االرصب  االجزوــــبع

  7 هقذهخ فٔ القيبط الٌفغٔ ػلن الٌـــفظ

  4 هذل  الٔ ػلن الٌفظ الوؼشفٔ ػلن الٌـــفظ

  1 قبػخ ثذش الزـــبسيـــخ

  4 ربسيخ الذّلخ الجيضًطيخ الزـــبسيـــخ
 ًبئت سئيظ الجبهؼخ لشئْى الزؼلين ّالطالة  يؼزوذ ،،               ػويذ الكليخ             لكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة   ّكي  ا   هذيش شئْى الزؼلين ّالطالة  

 

 يْعف الذعْقٔ () أ .د / ػجذ الشاص            ) أ .د / ّليذ شْقٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ (                                         



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهؼخ كفش الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          الزؼلين ّشئْى 
 

 كليخ هزويضح فٔ هجبالد الؼلْم االًغبًيخ ػلٔ الوغزْٓ الوذلٔ ّاالقليؤ –جبهؼخ كفش الشيخ   –الشؤيخ : كليخ االداة 
 

د الؼلْم االًغبًيخ ّاالجزوبػيخ ّاللابد فٔ الوجزوغ هي لال  اػذاد لشي  هزويض ثبلقذسح ػلٔ الوٌبفغخ فٔ عْ  الؼو  الٔ ًشش الضقبفخ ّالوؼشفخ فٔ هجبال –جبهؼخ كفش الشيخ –الشعبلخ: رغؼٔ كليخ االداة 

 ّاجشاء ثذْس ػلويخ رْظف ثوب يخذم الجيئخ الوذليخ ّاالقليويخ فٔ اطبس هي القين االسرقبئيخ

 

1 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

جاهـعت كـفر الشــــيخ 

 صباحى 08:  01هن      م8102/8102لفصل الدراسى االول للعام اجلاهعى جدول ختلفاث ا
 هالحظاث العدد املادة القسن الفرقت اليـــــــــــوم

السبـــج
 

88/
08/

8102
 

ي
الــــضبلضــخ هـــــــــ

 

ٔ
الّلــــــــــ

ا
 

  1 جاشافيب افشيقيب  الجاـــشافيــب

  4 كش ششقٔ قذينف الفلغفخ

  1 ًصْص ربسيخيخ ثلاخ  الزبسيخ

  1 ػصْس هب قج  الزبسيخ  الزبسيخ

  1 ػلن الٌفظ االػالهٔ  االػـــــــــالم

  1 اػوب  الغٌخ  اللاخ الفشًغيخ

  4 الشّايخ  اللاخ االًجليضيخ

  1 هٌبُ  ّطش  ثذش  الوكزجبد

  1 ْيخهصبدس ادثيخ ّلا اللاخ الؼشثيخ

  1 رطْس الفكش االجزوبػٔ االجزوبع

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 ًبئت سئيظ الجبهؼخ لشئْى الزؼلين ّالطالة  يؼزوذ ،،               ػويذ الكليخ              ّكي  الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة     هذيش شئْى الزؼلين ّالطالة  

 

 

 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (          ) أ .د / ّليذ شْقٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ (                                         



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهؼخ كفش الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          الزؼلين ّشئْى 
 

 كليخ هزويضح فٔ هجبالد الؼلْم االًغبًيخ ػلٔ الوغزْٓ الوذلٔ ّاالقليؤ –جبهؼخ كفش الشيخ   –الشؤيخ : كليخ االداة 
 

د الؼلْم االًغبًيخ ّاالجزوبػيخ ّاللابد فٔ الوجزوغ هي لال  اػذاد لشي  هزويض ثبلقذسح ػلٔ الوٌبفغخ فٔ عْ  الؼو  الٔ ًشش الضقبفخ ّالوؼشفخ فٔ هجبال –جبهؼخ كفش الشيخ –الشعبلخ: رغؼٔ كليخ االداة 

 ّاجشاء ثذْس ػلويخ رْظف ثوب يخذم الجيئخ الوذليخ ّاالقليويخ فٔ اطبس هي القين االسرقبئيخ
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University
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 صباحى 08:  01هن     م8102/8102الفصل الدراسى االول للعام اجلاهعى جدول ختلفاث 

 هالحظاث العدد املادة القسن الفرقت اليـــــــــــوم

االحـــــــد 
 

82/
08/

8102
 

ي
الـــضبلضـــخ هـــــــــ

 

الضبًيــخ
 
  7 الشّايخ اللاخ االًجليضيخ

  4 الذضبسح ّاالدة الكالعيكٔ اللاخ االًجليضيخ

  4 ًذْ اللاخ الؼجشيخ الذذيضخ ٓػجش -لابد 

  17 شؼش ػشثٔ اعالهٔ ّاهْٓ اللاخ الؼشثيخ

  4 ػلْم الذذيش ًّصْصخ اللاخ الؼشثيخ

  12 الفكش الؼشثٔ الذذيش اللاخ الفشًغيخ

  8 هطبلؼخ فٔ ًصْص فشًغيخ اللاخ الفشًغيخ

  1 دضبسح اليًْبى يًْبًٔ -اصبس

  4 الفٌْى االيشاًيخ ٔاعاله -اصبس

  4 هقذهخ فٔ الذبعت االلٔ الوكزجـــــبد

  44 الوذل  الٔ الفي الصذفٔ االػـــــــــالم

  4 ربسيخ اّسثب فٔ الؼصْس الْعطٔ الزـــبسيـــخ

  14 لخ االهْيخربسيخ الذّ الزـــبسيـــخ

الفلغفخ االعالهيخ ًّصْصِب  الفلغفــــخ

 "ػلن الكالم "
1  

  22 االعبليت الكويخ فٔ الجاشافيب الجاـــشافيــب

  7 ػلن الٌفظ الششذ ّالوغٌيي ػلن الٌفظ

  14 زجشيجٔػلن الٌفظ ال ػلن الٌفظ

  4 ًظشيبد اجزوبػيخ االجزوبع

  4 ػلن االجزوبع الجذّٓ االجزوبع

ي
الـــشاثؼخ هـــــــــ

 

الض
بًي

ــــخ
 

  4 الؼشثٔ الذذيشالفكش  اللاخ الفشًغيخ

  4 هطبلؼخ فٔ ًصْص فشًغيخ اللاخ الفشًغيخ

  1 ربسيخ الذّلخ االهْيخ الزـــبسيـــخ

  1 هقذهخ فٔ الذبعت االلٔ الوكزجـــــبد

  1 الفلغفخ االعالهيخ ًّصْصِب الفلغفــــخ

  1 كٔالذضبسح ّاالدة الكالعي اللاخ االًجليضيخ

  1 لشّايخا اللاخ االًجليضيخ

  1 ػلن الٌفظ الششذ ّالوغٌيي ػلن الٌفظ

  1 ًظشيبد اجزوبػيخ االجزوبع
 ًبئت سئيظ الجبهؼخ لشئْى الزؼلين ّالطالة  يؼزوذ ،،               ػويذ الكليخ             ّكي  الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة      هذيش شئْى الزؼلين ّالطالة  

 

 

 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (          ) أ .د / ّليذ شْقٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ (                                         



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهؼخ كفش الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          الزؼلين ّشئْى 
 

 كليخ هزويضح فٔ هجبالد الؼلْم االًغبًيخ ػلٔ الوغزْٓ الوذلٔ ّاالقليؤ –جبهؼخ كفش الشيخ   –الشؤيخ : كليخ االداة 
 

د الؼلْم االًغبًيخ ّاالجزوبػيخ ّاللابد فٔ الوجزوغ هي لال  اػذاد لشي  هزويض ثبلقذسح ػلٔ الوٌبفغخ فٔ عْ  الؼو  الٔ ًشش الضقبفخ ّالوؼشفخ فٔ هجبال –جبهؼخ كفش الشيخ –الشعبلخ: رغؼٔ كليخ االداة 

 ّاجشاء ثذْس ػلويخ رْظف ثوب يخذم الجيئخ الوذليخ ّاالقليويخ فٔ اطبس هي القين االسرقبئيخ
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 صباحى 08:  01هن          م8102/8102جدول ختلفاث الفصل الدراسى االول للعام اجلاهعى  
 هالحظاث العدد املادة القسن الفرقت اليـــــــــــوم

االثنــــني
 

82/
08/

8102
 

ي
الــــضبًيخ هـــــــــ

 

ٔ
الّلــــــــــ

ا
 

ربسيخ الذّلخ الفشػًْيخ ّدضبسرِب القذيوخ  الزـــبسيـــخ

 ّالْعطٔ
5  

  4 هذل  الٔ ػلن االجزوبع االجزوــــبع
  2 هذل  الٔ الفلغفخ االعالهيخ الفلغفخ
  1 اللاخ االًجليضيخ الفلغفخ

  8 اللاخ االًجليضيخ اللاخ الؼشثيخ
  7 دساعبد لاْيخ اللاخ االًجليضيخ
  29 ًشبح ّعبئ  االػالم االػـــــــــالم
  11 هذل  الٔ الفلغفخ الؼبهخ ػلن الٌـــفظ
  4 1اللاخ االًجليضيخ اللابد الششقيخ

  17 ربسيخ هصش اعالهٔ "دذيش" الوكزجبد
  44 اللاخ االًجليضيخ بالجاـــشافيــ
  1 ربسيخ الذّلخ الفشػًْيخ االصـــــبس

  54 ادة فشًغٔ هؼبصش اللاخ الفشًغيخ
  1 اللاخ الؼشثيخ ػلن الٌـــفظ
  5 ًصْص اجزوبػيخ ثلاخ االجزوــــبع

 الـــشاثؼخ
 هـــي االّلٔ

  1 ربسيخ هصش اعالهٔ الوكزجبد

ي
الـــشاثؼخ هـــــــــ

 

ال
ض

بلضــــخ
 

  4 فلغفخ اعالهيخ الفلغفخ
  7 فشًغيخهطبلؼخ فٔ ًصْص  اللاخ الفشًغيخ
  8 الذضبسح االًجليضيخ اللاخ االًجليضيخ
  2 اللاخ االًجليضيخ اللاخ الؼشثيخ

  2 رصوين ّرٌقيز الخشائط خهغبد -جاشافيب 
  2 الخشائط الكٌزْسيخ هغبدخ -جاشافيب 

  7 هشجؼيخ هصبدس الوكزجبد
  4 ًصْص اجزوبػيخ ثلاخ االجزوــــبع
  14 اعزخذم الذبعت االلٔ ػلن الٌـــفظ
  1 ربسيخ الذّ  االعالهيخ الزـــبسيـــخ
 1985الئذخ  1 هٌبُ  ثذش االجزوــــبع

الــــضبلضخ 
 هـــي

 االّلـــٔ

  1 اللاخ االًجليضيخ الجاـــشافيــب
  2 شبح ّعبئ  االػالمً االػـــــــــالم

  1 هذل  الٔ ػلن االجزوبع االجزوبع

  2 ًصْص اجزوبػيخ ثلاخ االجزوبع

  1 اللاخ الؼشثيخ ػلن الٌفظ
 شئْى الزؼلين ّالطالة ًبئت سئيظ الجبهؼخ ل يؼزوذ ،،               ػويذ الكليخ             ّكي  الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة      هذيش شئْى الزؼلين ّالطالة  

 

 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (          ) أ .د / ّليذ شْقٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ (                                         
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 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          الزؼلين ّشئْى 
 

 كليخ هزويضح فٔ هجبالد الؼلْم االًغبًيخ ػلٔ الوغزْٓ الوذلٔ ّاالقليؤ –جبهؼخ كفش الشيخ   –الشؤيخ : كليخ االداة 
 

د الؼلْم االًغبًيخ ّاالجزوبػيخ ّاللابد فٔ الوجزوغ هي لال  اػذاد لشي  هزويض ثبلقذسح ػلٔ الوٌبفغخ فٔ عْ  الؼو  الٔ ًشش الضقبفخ ّالوؼشفخ فٔ هجبال –جبهؼخ كفش الشيخ –الشعبلخ: رغؼٔ كليخ االداة 

 ّاجشاء ثذْس ػلويخ رْظف ثوب يخذم الجيئخ الوذليخ ّاالقليويخ فٔ اطبس هي القين االسرقبئيخ
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 صباحى 08:  01هن       م8102/8102جدول ختلفاث الفصل الدراسى االول للعام اجلاهعى 

 هالحظاث العدد املادة القسن الفرقت يـــــــــــومال

الثـــالثـــاء
 

82/
08/

8102
 

ي
الـــضبلضـــخ هـــــــــ

 

الضبًيــخ
 
  49 الوغشديخ ّشكغيجش اللاخ االًجليضيخ

  4 الذيبًبد اليِْديخ ٓػجش -لابد 

  14 ػلن الٌفظ الؼبم اللاخ الؼشثيخ

  48 خالذساعبد اللاْي اللاخ الفشًغيخ

  1 اصبس ّدضبسح فشػًْيخ يًْبًٔ -اصبس

  14 اللاخ الفبسعيخ اعالهٔ -اصبس

  5 ( 1الزصٌيف ) الوكزجـــــبد

  11 الوذل  الٔ الفي االراػٔ االػـــــــــالم

ًصْص ربسيخيخ ثلاخ اّسثيخ  الزــبسيـــخ

 "ّعيط"
7  

الفلغفخ الؼشثيخ فٔ الؼصْس  الفلغفــــخ

 عطٔالْ
4  

  11 ًصْص جاشافيخ ثلاخ الجاـــشافيــب

  15 الجاشافيب الذيْيخ الجاـــشافيــب

  8 (1هغبدخ هغزْيخ  ) جاشافيب

  44 ػلن الٌفظ االجزوبػٔ ػلن الٌفظ

  2 ػلن االجزوبع الطجٔ  االجزوبع

  1 الؼبئلٔ ػلن االجزوبع االجزوبع

الـــشاثؼخ 
 هـي

 ـخًيالضب

ًصْص ربسيخيخ ثلاخ اّسثيخ  ــبسيـــخالز

 "ّعيط"
4  

  4 جاشافيب ديْيخ الجاـــشافيــب

  1 هغبدخ هغزْيخ -جاشافيب 

     
     

     

     

     

     
 ًبئت سئيظ الجبهؼخ لشئْى الزؼلين ّالطالة  يؼزوذ ،،               ػويذ الكليخ             ّكي  الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة      هذيش شئْى الزؼلين ّالطالة  

 

 

 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (          ) أ .د / ّليذ شْقٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ (                                         
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 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          الزؼلين ّشئْى 
 

 كليخ هزويضح فٔ هجبالد الؼلْم االًغبًيخ ػلٔ الوغزْٓ الوذلٔ ّاالقليؤ –جبهؼخ كفش الشيخ   –الشؤيخ : كليخ االداة 
 

د الؼلْم االًغبًيخ ّاالجزوبػيخ ّاللابد فٔ الوجزوغ هي لال  اػذاد لشي  هزويض ثبلقذسح ػلٔ الوٌبفغخ فٔ عْ  الؼو  الٔ ًشش الضقبفخ ّالوؼشفخ فٔ هجبال –جبهؼخ كفش الشيخ –الشعبلخ: رغؼٔ كليخ االداة 

 ّاجشاء ثذْس ػلويخ رْظف ثوب يخذم الجيئخ الوذليخ ّاالقليويخ فٔ اطبس هي القين االسرقبئيخ
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

جاهـعت كـفر الشــــيخ 

 صباحى 08:  01هن      م8102/8102لفصل الدراسى االول للعام اجلاهعى جدول ختلفاث ا 
 هالحظاث العدد املادة القسن الفرقت اليـــــــــــوم

االربـــعــــاء
 

82/
08/

8102
 م 

ي
الــــضبًيخ هـــــــــ

 

ٔ
الّلــــــــــ

ا
 

  7 ربسيخ الؼشة قج  االعالم الزـــبسيـــخ

  1 رذسيت هيذأً االجزوــــبع

  4 خهذل  الٔ الفلغفخ الؼبه الفلغفخ

  1 ػلْم القشاى ًّصْصخ اللاخ الؼشثيخ

  9 الشؼش اللاخ االًجليضيخ

  44 هجبدٓء الؼلْم الغيبعيخ االػـــــــــالم

  1 ػلن ًفظ الطف  ػلن الٌـــفظ

  11 هذل  الٔ ػلن االجزوبع ػلن الٌـــفظ

  111 (1اعظ جاشافيب ثششيخ ) الجاـــشافيــب

  4 ( 1القذيوخ ) خللاخ الوصشيا االصـــــبس

  18 هذل  الٔ الوكزجبد بدـــــالوكزج

  7 هذبدصخ اللاخ الفشًغيخ

الــــشاثؼخ 
 هـــــــــي

 االّلــــــــــٔ

  1 (1اعظ جاشافيب ثششيخ ) خهغبد -جاشافيب 

  5 رذسيت ػولٔ هغبدٔ هغبدخ -جاشافيب 

  4 (1هغبدخ ربكزْهزشيخ ) هغبدخ -جاشافيب 

الــــضبلضخ 
 هـــــــــي

 االّلــــــــــٔ

  1 (1اعظ جاشافيب ثششيخ )  الجاـــشافيــب

  1 ربسيخ الؼشة قج  االعالم الزـــبسيـــخ

  4 هجبدٓء الؼلْم الغيبعيخ االػـــــــــالم

  1 هذل  الٔ الوكزجبد الوكزجـــــبد

  4 ٔ ػلن االجزوبعهذل  ال ػلن الٌفظ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 ًبئت سئيظ الجبهؼخ لشئْى الزؼلين ّالطالة  يؼزوذ ،،               ػويذ الكليخ             ّكي  الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة      هذيش شئْى الزؼلين ّالطالة  

 

 

 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (          ) أ .د / ّليذ شْقٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ (                                         



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهؼخ كفش الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          الزؼلين ّشئْى 
 

 كليخ هزويضح فٔ هجبالد الؼلْم االًغبًيخ ػلٔ الوغزْٓ الوذلٔ ّاالقليؤ –جبهؼخ كفش الشيخ   –الشؤيخ : كليخ االداة 
 

د الؼلْم االًغبًيخ ّاالجزوبػيخ ّاللابد فٔ الوجزوغ هي لال  اػذاد لشي  هزويض ثبلقذسح ػلٔ الوٌبفغخ فٔ عْ  الؼو  الٔ ًشش الضقبفخ ّالوؼشفخ فٔ هجبال –جبهؼخ كفش الشيخ –الشعبلخ: رغؼٔ كليخ االداة 

 ّاجشاء ثذْس ػلويخ رْظف ثوب يخذم الجيئخ الوذليخ ّاالقليويخ فٔ اطبس هي القين االسرقبئيخ
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

جاهـعت كـفر الشــــيخ 

 صباحى 08:  01هن       م8102/8102لفصل الدراسى االول للعام اجلاهعى جدول ختلفاث ا
 هالحظاث العدد املادة نالقس الفرقت اليـــــــــــوم

االربـــعــــاء
 

82/
08/

8102
 

الـــشاثؼخ 
 هـــــــــي

 ــخًيالضب

 1 دبعت الٔ هصشٓ -اصبس

خ 
ذ
الئ

1
9
8
5

 

فلغفخ اعالهيخ ًّصْصِب "  الفلغفخ

 ػلن الكالم "
1 

هي  ربسيخ الذّلخ الفشػًْيخ الزـــبسيـــخ

 الذّلخ الذذيضخ
1 

الـــشاثؼخ 
 هـــــــــي

 ضبلضــــخال

 1 جاشافيب اقزصبديخ ػبهخ -جاشافيب 

فلغفخ اعالهيخ ًّصْصِب "  الفلغفخ

 " قالعفخ االعالم
1 

ربسيخ ّدضبسح " الشش  االدًٔ  الزـــبسيـــخ

 القذين "
1 

 4 ًظشيبد اجزوبػيخ االجزوــــبع

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 ًبئت سئيظ الجبهؼخ لشئْى الزؼلين ّالطالة  يؼزوذ ،،               ػويذ الكليخ             ّكي  الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة      هذيش شئْى الزؼلين ّالطالة  

 

 

 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (          ) أ .د / ّليذ شْقٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ (                                         



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهؼخ كفش الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          الزؼلين ّشئْى 
 

 كليخ هزويضح فٔ هجبالد الؼلْم االًغبًيخ ػلٔ الوغزْٓ الوذلٔ ّاالقليؤ –جبهؼخ كفش الشيخ   –الشؤيخ : كليخ االداة 
 

د الؼلْم االًغبًيخ ّاالجزوبػيخ ّاللابد فٔ الوجزوغ هي لال  اػذاد لشي  هزويض ثبلقذسح ػلٔ الوٌبفغخ فٔ عْ  الؼو  الٔ ًشش الضقبفخ ّالوؼشفخ فٔ هجبال –جبهؼخ كفش الشيخ –الشعبلخ: رغؼٔ كليخ االداة 

 ّاجشاء ثذْس ػلويخ رْظف ثوب يخذم الجيئخ الوذليخ ّاالقليويخ فٔ اطبس هي القين االسرقبئيخ
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

جاهـعت كـفر الشــــيخ 

 صباحى 08:  01هن        م8102/8102لفصل الدراسى االول للعام اجلاهعى جدول ختلفاث ا
 هالحظاث ددالع املادة القسن الفرقت اليـــــــــــوم

اخلوــــيس
 

82/
08/

8102
 

ي
الـــضبلضـــخ هـــــــــ

 

الضبًيــخ
 

  14 الشؼش اللاخ االًجليضيخ

  41 اللاخ االًجليضيخ اللاخ الؼشثيخ

  71 18، 17االدة الفشًغٔ    اللاخ الفشًغيخ

  9 اللاخ الوصشيخ القذيوخ هصشٓ -اصبس

  1 ػوبسح يًْبًيخ يًْبًٔ -اصبس

  1 الفٌْى الضلشفيخ فٔ هصش اعالهٔ -صبسا

  2 اللاخ االًجليضيخ ػــــــــالماال

  2 ربسيخ اعيب الذذيش الزــبسيـــخ

  4 ًظشيخ الوؼشفخ الفلغفــــخ

  15 (1يخ )لجاشافيخ هٌب الجاـــشافيــب

  1 ػلن الٌفظ الفغيْلْجٔ ػلن الٌفظ

  8 اللاخ الؼشثيخ ػلن الٌفظ

  4 اللاخ االًجليضيخ االجزوبع

الـــشاثؼخ 
 هـــــــــي

 ــــخًيالضب

  11 18، 17االدة الفشًغٔ    اللاخ الفشًغيخ

  4 ًظشيخ الوؼشفخ الفلغفــــخ

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 ًبئت سئيظ الجبهؼخ لشئْى الزؼلين ّالطالة  يؼزوذ ،،               ػويذ الكليخ             ّكي  الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة      الزؼلين ّالطالة   هذيش شئْى

 

 

 ) أ .د / ػجذ الشاص  يْعف الذعْقٔ (          ) أ .د / ّليذ شْقٔ الجذيشٓ (            ) أ .د/ لبلذ هذوذ الطلٔ (                                         

 


