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 انتساب موجة + التخلفات (                          –دول امتحان الفرقة الثالثة ) انتظام ج  

  06:  01ىم                  صباح 6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                      

 التاريخ               
 القسم

 6/6الثالثاء  2/6السبت  22/5الثالثاء  07/5السبت  02/5ثاءالثال 02/5السبت
 
 02/6السبت 

 
 02/6الثالثاء 

 فقّ انهغخ )ؾ( انهغخ انؼطثٛخ
( 6انُحٕ ٔانصطف )

 )ع(

ازة انًغطة ٔاالَسنػ 

 )ع(
 انزصٕف االؼاليٙ انُضط فٙ انؼصط انؼجبؼٙ يصاْت فقٓٛخ )ؾ(

 نغبد شطقٛخ

 فبضؼٗ أ ػجطٖ 
 

انهغخ 

 االَغهٛعٚخ
 ازة ايطٚكٙ انُقس االزثٙ ٔانزطجٛقٙ نغٕٚبد )ؾ(

 انًؽطحٛخ 

 ( )ؾ( 61،  66)انقطٌ 

 انشؼط 

 (61،  61)انقطٌ 
  انطأٚخ )ع( نغخ ػطثٛخ

 انهغخ انفطَؽٛخ 
انزطعًخ انفطَؽٛخ 

 )ع(
 اػًبل انؽُخ شطػ انُصٕص انفطَؽٛخ يحبزصخ )ؾ(

انًؽطػ انؼبنًٙ ثبنهغخ 

 انفطَؽٛخ
   انهغخ االٔضثٛخ

 بضٚدانز
حضبضح اؼاليٛخ 

 )ع(

يصط ٔااليجطاطٕضٚخ 

 انطٔيبَٛخ )ؾ(
 عغطافٛخ يصط ربضٚد يصط انجٛعَطٛخ

َصٕص ربضٚرٛخ ثهغخ 

 أضثٛخ

ربضٚد يصط 

 انفبطًٛخ

ربضٚد انؼطة 

 انحسٚش )ؾ(
 

 ػهى انُفػ 
ؼٛكٕنٕعٛخ انفئبد 

 انربصخ )ؾ(

انقٛبغ انُفؽٙ 

 )ؾ+ع(
 ػهى َفػ رطثٕ٘ ػهى َفػ انجٛئّ

ثهغخ َصٕص يزرصصّ 

 أضثٛخ حسٚضخ
  ػهى َفػ انهغخ )ع(

 

 )ؾ( شفٕٖ                 )*( يًزسح                                                            )ع( اػًبل انؽُّ                                         

 

      

 ػًٛس انكهٛخ               ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   طالة  ضئٛػ شئٌٕ ان                                   شئٌٕ انزؼهٛى
  

 و ػجسِ ػالو (أ.ز/ ػجس هللا ػال   )                                                                                                       
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 موجة + التخلفات (                          انتساب –دول امتحان الفرقة الثالثة ) انتظام ج

 06: 01م                             صباحى 6102/6102 للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                      

 التاريخ                     
 القسم

 6/6الثالثاء  2/6ت السب 22/5الثالثاء  07/5السبت  02/5الثالثاء 02/5السبت
 
 02/6السبت 

 
 02/6الثالثاء 

 االعزًبع

َصٕص اعزًبػٛخ 

ثهغخ أضثٛخ 

 )ع+ؾ(

 ؼٛبؼخ اعزًبػٛخ
قضبٚب اعزًبػٛخ يؼبصطِ 

 )ع(
 ػهى اعزًبع االزة ػهى االعزًبع انحضط٘

 

 (4رسضٚت يٛساَٙ  )

 )ؾ+ع(

 

ػهى االعزًبع 

 انصُبػٙ )ع(
 

 انفهؽفخ

َصٕص فهؽفٛخ 

يزرصصّ ثهغخ 

 خ حسٚضخأضثٛ

 انفهؽفخ انغطثٛخ 

 (61)ق 

فهؽفخ انًشطق ٔانًغطة 

 ()ؾ(2االؼاليٛخ  )

َصٕص فهؽفٛخ يزرصصّ 

 ثهغخ ػطثٛخ )ع(

ػهى االذالق 

يشكالد اذالقٛخ  

 )ؾ(

  يُبْظ انجحش )ع( انهغخ االَغهٛعٚخ

 انًكزجبد
ازاضح انًكزجبد 

 ٔيطاكع انًؼهٕيبد

انًٕاز انؽًؼٛخ 

 ٔانجصطٚخ

انزكشٛف ٔاالؼزرالص 

 )ؾ(

َصٕص يزرصصّ 

ثبالَغهٛعٚخ فٙ ػهى 

 انًكزجبد )ع(

يصبزض انزطاس 

 انؼطثٙ )ؾ(
  

 

 

 )ؾ( شفٕٖ              )*( يًزسح                                                            )ع( اػًبل انؽُّ                                         

 

         

 ػًٛس انكهٛخ               ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   ضئٛػ شئٌٕ انطالة                                     شئٌٕ انزؼهٛى
  

 و ػجسِ ػالو (أ.ز/ ػجس هللا ػال   )                                                                                                            
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 انتساب موجة + التخلفات (                          –دول امتحان الفرقة الثالثة ) انتظام ج

 06 : 01م                                                صباحى 6102/6102ىللفصل الدراسي الثاني للعام اجلامع                                     

 التاريخ               
 سمالق

 6/6الثالثاء  2/6السبت  22/5الثالثاء  07/5السبت  02/5الثالثاء 02/5السبت
 
 02/6السبت 

 
 02/6الثالثاء 

 انغغطافٛب " ػبو"
 عغطافٛخ اقزصبزٚخ

 رؼسٍٚ ٔصُبػّ 
 عغطافٛخ انًٛبِ ٔانطبقخ

ذطائظ انزٕظٚؼبد 

 انغغطافٛخ )ع(

يقسيخ فٙ َظى انًؼهٕيبد 

 انغغطافٛخ
 عغطافٛخ انزًُٛخ )ؾ(

ربضٚد يصط 

 انحسٚش

انغغطافٛخ 

 انزبضٚرٛخ )ؾ(

 

 انغغطافٛب "يؽبحخ"

 عغطافٛخ اقزصبزٚخ 

 رؼسٍٚ ٔصُبػّ)ع(

 

 ٕنٕعٛخٛانرطائظ انغ
 انرطائظ االنٛخ 

 )ؾ(

يقسيخ فٙ َظى انًؼهٕيبد 

 انغغطافٛخ )ع(

ذطائظ انطقػ ٔانًُبخ 

 )ؾ(

انرطائظ 

 انطجٕغطافٛخ

رسضٚت ػًهٙ 

 يؽبحٙ

يؽبحخ 

 ربكٕٛيزطٚخ

 نغبد شطقّٛ 

 )اؼاليٗ (

 ربضٚد اٚطاٌ 

 ػصط صفٕٖ

 اؼزًبع

 )ؾ(

 االزة انفبضؼٗ 

 )ؾ(

 ّ
هغ

 ث
صّ

ص
ر

يز
ص 

صٕ
َ

 ّ
ٚض

حس
 ّ

ثٛ
ٔض

ا
 

انزطعًّ يٍ انفبضؼّٛ 

 ٔانٛٓب 

 )ع(

 نغّ شطقّٛ 

 )رطكٗ أ أضزٔ (

 رسضٚجبد نغّٕٚ 

 )ع(
 

 نغبد شطقّٛ 

 )ػجطٖ (
 ػهى انزطاكٛت   )ؾ(         

 االزة انؼجطٖ انحسٚش 

 انقصّ ٔانًقبل ( )

 )ع(

انزطعًّ يٍ انؼجطّٚ انٗ 

 انؼطثّٛ ٔانؼكػ 

 )ؾ(

 االزة انؼجطٖ انحسٚش 

 ) انًطحهّ انفهؽطُّٛٛ  (

رؼجٛط ٔيحبزصّ 

 ثبنؼجطّٚ 
  

 )ؾ( شفٕٖ                   )*( يًزسح                                                            )ع( اػًبل انؽُّ                                   

 

          

 ػًٛس انكهٛخ               ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة    ضئٛػ شئٌٕ انطالة                                     شئٌٕ انزؼهٛى
  

 و ػجسِ ػالو (أ.ز/ ػجس هللا ػال   )                                                                                                           

 



 Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               عبيؼخ كفط انشٛد     

 Faculty of Arts                                                                                                                                                                كهٛـــخ اٜزاة                                          

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        ٔانطالة  زؼهٛىشئٌٕ ان
 

  

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 انتساب موجة + التخلفات (                          –دول امتحان الفرقة الثالثة ) انتظام ج

 06: 01م          صباحى    6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                     

 التاريخ                   
 القسم

 6/6الثالثاء  2/6السبت  22/5الثالثاء  07/5السبت  02/5الثالثاء 02/5السبت
 
 02/6السبت 

 
 02/6الثالثاء 

 َصٕص ْٛطٔغهٛفٛخ  ؾ(حضبضِ يصطٚخ قسًٚخ )َظى () يٕاقغ اصطٚخ االصبض )يصط٘(

َصٕص اصطٚخ 

ثهغخ اعُجٛخ 

 حسٚضخ

 َصٕص ْٛطاطٛقٛخ

ُخ
ؽ

ان
ل 

ًب
ػ

ا
 

ربضٚد انًغطة 

 ٔافطٚقٛب انقسٚى
 

 االصبض )َٕٚبَٙ(
 َحذ ضٔيبَٙ

 )ؾ(

 ربضٚد يصط رحذ حكى 

 انطٔيبٌ
 ربضٚد ٔحضبضح ثٛعَطٛخ نغخ َٔصٕص الرُٛٛخ 

نغخ َٔصٕص 

 َٕٚبَٛخ قسًٚخ
 

 االصبض )اؼاليٙ(

انؼًبضح االؼاليٛخ فٙ 

انؼصطٍٚ االٕٚثٙ 

 ٔانًًهٕكٙ

 ضؼى يؼًبض٘ ٔرطيٛى )ع(
ٔانصفٕ٘ انفٍ انؼضًبَٙ 

 )ؾ(
 نغخ فبضؼٛخ 

 

 

 االػالو )صحبفخ(
 انزصٕٚط انصحفٗ

 )ؾ( 

د
ؽب

ؼ
ؤ
نً

 ا
ضح

زا
ا

 

 اذطاط انغطٚسِ َصٕص اػاليّٛ ثهغّ اعُجٛخ  يُبْظ ثحش)ؾ(

ركُٕنٕعٛب انطجبػّ 

 انصحفّٛ  )ع(
 

 

 االػالو )اشاػخ(

رقسٚى انجطايظ فٗ انطازٕٚ 

 ٔانزهٛفعٌٕٚ 

 )ع(

 يُبْظ ثحش اػاليٗ 

 
 ّ ثهغّ يبزِ اػاليٛ

 رطعًخ اػاليٛخ

انكزبثّ نهطازٕٚ 

 ٔانزبٚفعٌٕٚ 

 )ؾ(

 

 

   انؼهٕو انؽهٕكّٛ َصٕص اػاليّٛ ثهغّ اعُجّٛ  يُبْظ ثحش اػاليٗ )ع( فٍ انسػبّٚ ٔالقُبػّ )ؾ( االػالو )ػالقبد(

 )ؾ( شفٕٖ                                                        )*( يًزسح                                                            )ع( اػًبل انؽُّ     

   

 ػًٛس انكهٛخ                      ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   ضئٛػ شئٌٕ انطالة                                       ىشئٌٕ انزؼهٛ
  

 و ػجسِ ػالو (أ.ز/ ػجس هللا ػال   )                                                                                                                 


