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 01:  01صجبحٗ 
 التاريخ                     

 القدم
 8/6الخميس  5/6االثنين  1/6الخميس  29/5االثنين  25/5الخميس  22/5ناالثني

االثنين 
12/6 

 15/6الخميس 

 اعمال السنة ترجمة )ش( تارٌخ انجلترا مقال )ش( انهغخ االَغهٛعٚخ
اللغة العربٌة 

 وادابها
 لغة اوربٌة ثانٌة

حاسب 
 الى

 

انغغطافٛب َٔظى 

 انًؼهٕيبد انغغطافٛخ
الكشوف 
 الجغرافٌة

سس الجغرافٌة ا

 ( )ش(2الطبٌعٌة )
اسس الجغرافٌة 

 (2البشرٌه )

جغرافٌة العالم 
 العربً )ش(

جغرافٌة عملٌة 
 وخرائط )ع(

تارٌخ مصر حتى 
 الفتح االسالمً

الحاسب االلً 
 فً الجغرافٌا

 االػالو
تارٌخ حدٌث 

 ومعاصر
 )ش( الخبر ومصادرة جغرافٌة سٌاسٌة

 الفكر االنسانً

 
 اللغة العربٌة

رجمة االعالمٌة الت

 )ش(
 مبادئ االقتصاد

 انًكزجبد
َظبو انًؼهٕيبد 

 ٔانًغزًغ

االحصبء فٙ انًكزجبد 

ٔيطاكع انًؼهٕيبد 

 )ؾ(

انُشط انحسٚش 

 ٔيؤؼؽبرّ )ؾ(

يسذم انٙ ػهى انٕصبئك 

 ٔاالضشٛف
 

 نغخ أضثٛخ حسٚضخ 

 ع() اَغهٛعٖ أ فطَؽٗ ()
 

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

                              

 

 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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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   انتساب موجة + التخلفات (                        –جدول امتحان الفرقة االولي ) انتظام 

 3:  0م                مسائى 6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                     

 التاريخ                     
 القدم

 8/6الخميس  5/6االثنين  1/6الخميس  29/5االثنين  25/5الخميس  22/5االثنين
 15/6الخميس  12/6االثنين 

انهغخ انًصطٚخ  ربضٚد انطٔيبٌ انسٔنخ انؼطثٛخ ربضٚد االصبض

 ( )ؾ(1انمسًٚخ )

 نغخ اَغهٛعٚخ نغخ ػطثٛخ فكط زُٚٙ ٔاؼبطٛط

 حبؼت انٗ 

 اػًبل انؽُخ

 انهغبد انشطلٛخ
رسضٚجبد فٙ انهغخ  يسذم انٗ انفهؽفخ

 انؼجطٚخ )ؾ(

اؼبنٛت انهغخ 

 انفبضؼٛخ )ؾ(

انًسذم انٗ ػهى انهغخ 

 انؼبو)ع(

االزة انؼطثٙ فٙ 

 انؼصط انغبْهٙ
  (1)انهغخ االَغهٛعٚخ

 انفهؽفخ
فهؽفخ انسٍٚ 

 )ؾ(

يصبزض فهؽفٛخ 

 )ؾ(

يسذم انٙ ػهى 

 انُفػ

فهؽفخ َٕٚبَٛخ حزٗ افالطٌٕ 

 )ع(
 انهغخ انؼطثٛخ

يسذم انٙ ػهى 

 االعزًبع
 

 

 )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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 انتساب موجة + التخلفات (                          –جدول امتحان الفرقة االولي ) انتظام 

 3:  0م                                 مسائى 6102/6102 للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                   

 التاريخ                     
 القدم

 8/6الخميس  5/6االثنين  1/6الخميس  29/5االثنين  25/5الخميس  22/5االثنين
 15/6الخميس  12/6االثنين 

نحو وصرف   انهغخ انؼطثٛخ
 )ش((2)

 حضارة اسالمٌة
نصوص االدب 

 الجاهلً )ع(

تدرٌب لغوي وتحلٌل 
 اخطاء )ع(

عروض وموسٌقا 
 ( )ش(1الشعر )

تارٌخ النقد 
 والبالغة

 حبؼت انٗ 

 

 االعزًبع
يسذم انٙ ػهى 

االَضطٔثٕٛنٕعٙ 

 ()ع

 عغطافٛخ يصط
يسذم انٙ ػهى 

 انُفػ

يغبالد انرسيخ 

 االعزًبػٛخ )ؾ(
 رسضٚت يٛساَٙ

 نغخ اَغهٛعٚخ

 )ع + ؾ(
 

 انزبضٚد

ربضٚد انؼصط 

انُجٕ٘ 

ٔانرهفبء 

 انطاشسٍٚ

ربضٚد انطٔيبٌ 

 ٔحضبضرٓى

يُٓظ انجحش 

 انزبضٚرٙ )ع(

ربضٚد انؼاللبد  

انسٔنٛخ انًؼبصطح 

 )ؾ(

 انهغخ انؼطثٛخ

 )َحٕ ٔصطف (

ربضٚد انسٔنخ 

انفطػَٕٛخ 

ٔحضبضرٓب 

 )ؾ(

 

 االَضطٔثٕنٕعٛب ػهى انُفػ 
ػهى َفػ 

 انًطاْمخ )ع(

االحصبء اؼػ 

 )ؾ(

ؼٛكٕنٕعٛخ انزؼهى 

 ( )ؾ(0)
 نغخ اَغهٛعٚخ 

 

 انهغخ انفطَؽٛخ 
شرح النصوص 

 الفرنسٌة *

المدخل الً 
الحضارة 

 الفرنسٌة)ش(

المدخل الً االدب 
 الفرنسً )ش(

االدب الفرنسً 
 المعاصر*

 اللغة العربٌة
اللغة االوربٌة 

 الحدٌثة

 

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

                                     

 

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

 و ػجسِ ػالو (أ.ز/ ػجس هللا ػال   )                                                                                                             
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 انتساب موجة + التخلفات (                          –) انتظام  الثانيةل امتحان الفرقة جدو

 3: 0م            مسائى  6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                   

 التاريخ                     
 القدم

 11/6االحد  7/6االربعاء  4/6االحد  31/5االربعاء  28/5االحد  24/5االربعاء   21/5االحد
االربعاء 

14/6 

 ػهى انهغخ ( )ؾ(4طف )انُحٕ ٔانص انهغخ انؼطثٛخ
 ػطٔض ٔيٕؼٛمب انشؼط

 (ؾ(1)
   فهؽفخ اؼاليٛخ َضط ػطثٙ اؼاليٙ ٔايٕ٘ انجٛبٌ ٔانجسٚغ )ع(

   انهغخ انؼطثٛخ ٔازاثٓب اػًبل انؽُخ رطعًخ )ع( انطٔاٚخ )ؾ( زضاؼبد نغٕٚخ )ؾ( انحضبضح االَغهٛعٚخ انهغخ االَغهٛعٚخ

   انهغخ انؼطثٛخ شطػ انُصٕص انفطَؽٛخ )*( يحبزصخ )ؾ( انهغخ االٔضثٛخ انضبَٛخ بل انؽُخاػً انزطعًخ انفطَؽٛخ )ع( انهغخ انفطَؽٛخ 

 انزبضٚد
ربضٚد يصط فٙ انؼصط 

 انجطهًٙ )ؾ(

حضبضح أضثب فٙ 

 انؼصٕض انٕؼطٗ
 ربضٚد انسٔنخ انؼجبؼٛخ

ربضٚد انؼطاق ٔؼٕضٚب 

 انمسٚى )ع
   فهؽفخ ربضٚد ربضٚد اؼٛب انًؼبصط )ؾ(

 انغغطافٛب َٔظى

 انًؼهٕيبد انغغطافٛخ

 ( 1انًؽبحخ انًؽزّٕٚ )

 )ع(

( 1انغٕٛيٕضفٕنٕعٛب)

 )ؾ(
 انغغطافٛب انًُبذٛخ

ربضٚد ٔؼٛظ اؼاليٙ 

 ٔأضثٙ

االؼبنٛت انكًٛخ فٙ 

 انغغطافٛب
 عغطافٛب اؼٛب

 (1عغطافٛب انؽكبٌ  )

 )ؾ(
 

 انفهؽفخ 
انهغخ االٔضثٛخ 

 انمسًٚخ)َٕٚبَٛخ أ الرُٛٛخ (

 ػهى انغًبل 

 ػهى انغًبل ()ع() ربضٚد  

انفهؽفخ االؼاليٛخ 

 َٔصٕصٓب )ع(

 انًُطك انصٕض٘ 

 )ؾ(

 ػهى االذالق 

 )ؾ(
   نغخ اَغهٛعٚخ 

 )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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 انتساب موجة + التخلفات (                          –جدول امتحان الفرقة الثانية ) انتظام 

 3: 0يمسائ6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                   

 خالتاري                     
 القدم

 4/6االحد  31/5االربعاء  28/5االحد  24/5االربعاء   21/5االحد
االربعاء 

7/6 
 11/6االحد 

االربعاء 
14/6 

انحبؼت االنٗ فٗ  انًكزجبد

 انًكزجبد 

انفٓطؼخ انٕصفٛخ 

 ()ؾ(1)
 ()ؾ(1انزصُٛف  )

ثُبء ٔرًُٛخ 

 انًغًٕػبد
 

نغخ أضثٛخ 

 حسٚضخ )ع(
 

 

ضيبَٛخ اصبض َٕٚبَٛخ ٔ االصبض )يصط٘(

 فٙ يصط

حضبضح يصطٚخ 

 لسًٚخ)زٍٚ ( )ؾ(

ربضٚد انشطق االزَٙ 

 انمسٚى

انهغخ انًصطٚخ 

 انمسًٚخ

 َصٕص اصطٚخ ثهغخ

 اعُٛخ حسٚضخ 

ُّ
ؽ

ان
ل 

ًب
ػ

ا
 

  

 االصبض )َٕٚبَٙ(
ربضٚد انؼصط 

 انٓهُٛؽزٙ 

ػًبضح ضٔيبَٛخ 

 ٔظذطفٛخ )ؾ(
 حضبضح انطٔيبٌ نغخ الرُٛٛخ

 نغخ َٕٚبَٛخ لسًٚخ

 حسٚضخ ثهغخ أضثٛخ
 

ذظ ػطثٙ  االصبض )اؼاليٙ(

 ٔيؽكٕكبد )ؾ(
 فٌُٕ ؼهغٕفٛخ )ع(

انؼًبضح االؼاليٛخ 

 فٙ يصط ٔانشبو
   نغخ فبضؼٛخ

 االػالو ٔانزًُٛخ االػالو 
 لبػخ ثحش 

 )ع(
 انزشطٚؼبد االػاليٛخ

انمبٌَٕ انسٔنٙ 

 ٔانؼاللبد انسٔنٛخ

انزٕصٛك االػاليٙ 

ٔانُشط االنكزطَٔٙ 

 )ؾ(

انزطعًخ 

 يٛخاالػال

 )ؾ(

  

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

 

      

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

                                     

 و ػجسِ ػالو ( ػالأ.ز/ ػجس هللا   )                                                                                                                                                                   
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 انتساب موجة + التخلفات (                          –جدول امتحان الفرقة الثانية ) انتظام 

 3: 0م                                  مسائى  6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                   

 تاريخ                      ال                   
 القدم

 11/6االحد  7/6االربعاء  4/6االحد  31/5االربعاء  28/5االحد  24/5االربعاء   21/5االحد
االربعاء 

14/6 

 نغبد شطلّٛ

 )اؼاليٗ ( 

 االزة انفبضؼٗ 

 ْـ 6انشؼط حزٗ ق 

 )ع(

 حضبضح اؼاليّٛ 
 انفطق االؼاليّٛ 

 ) انًصْت انشٛؼٗ (

أ نغّ شطلّٛ رطكٗ 

 أضزٔ  

 )ؾ(

انزطعًّ يٍ انفبضؼّٛ 

 ٔانٛٓب 

 )ؾ(

 ّ
هغ

 ث
صّ

ص
ر

يز
ص 

صٕ
َ

 ّ
ٚض

حس
 ّ

ثٛ
ٔض

ا
 

 

 

 نغبد شطلّٛ 

 ) ػجطٖ (

االزة انؼجطٖ انحسٚش 

 يطحهخ انزُٕٚط )ع(

َحٕ انهغّ انؼجطّٚ 

 (1انحسٚضخ )

 )ؾ( 

ربضٚد نغبد االيى 

 انؽبيّٛ 

نغّ اذزٛبضّٚ ؼطٚبَٗ أ 

 حجشٗ  )ؾ(

انًغزًغ االؼطائٛهٗ 

 ؼبصط انً
  

ربضٚد ػهى انُفػ  فهؽفخ انؼهٕو ػهى انُفػ

 ٔرطٕضح
 َظطٚبد انشرصٛخ )ؾ(

( 1ؼٛكٕنٕعٛخ انزؼهى )

 )ع(
   نغخ اَغهٛعٚخ  

 ؼؽٕٛنٕعٛب انًؼطفخ يُبْظ انجحش ػهى انفٕنكهٕض يجبزئ االحصبء االعزًبع
 رسضٚت يٛساَٙ

 )ع + ؾ(

ػهى اعزًبع انجٛئخ 

 )ع(

ػهى االعزًبػٙ 

 انضمبفٙ )ؾ(
 

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

    

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

                                     

 ػالو ( و ػجسِأ.ز/ ػجس هللا ػال   )                                                                                                                                                                   
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 انتساب موجة + التخلفات (                          –دول امتحان الفرقة الثالثة ) انتظام ج  

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

 التاريخ               
 القدم

 6/6الثالثاء  3/6الدبت  32/5الثالثاء  27/5الدبت  23/5الثالثاء 22/5الدبت
 
 12/6الدبت 

 
 13/6الثالثاء 

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

 )ع(

ازة انًغطة ٔاالَسنػ 

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

 نغبد شطلٛخ

 فبضؼٗ أ ػجطٖ 
 

انهغخ 

 االَغهٛعٚخ
 ازة ايطٚكٙ انُمس االزثٙ ٔانزطجٛمٙ نغٕٚبد )ؾ(

 انًؽطحٛخ 

 ( )ؾ( 01،  06)انمطٌ 

 انشؼط 

 (01،  01)انمطٌ 
  انطأٚخ )ع( نغخ ػطثٛخ

 خ انفطَؽٛخ انهغ
انزطعًخ انفطَؽٛخ 

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

انًؽطػ انؼبنًٙ ثبنهغخ 

 انفطَؽٛخ
   انهغخ االٔضثٛخ

 انزبضٚد
حضبضح اؼاليٛخ 

 )ع(

يصط ٔااليجطاطٕضٚخ 

 انطٔيبَٛخ )ؾ(
 عغطافٛخ يصط ربضٚد يصط انجٛعَطٛخ

َصٕص ربضٚرٛخ ثهغخ 

 أضثٛخ

ربضٚد يصط 

 ٛخانفبطً

ربضٚد انؼطة 

 انحسٚش )ؾ(
 

 ػهى انُفػ 
ؼٛكٕنٕعٛخ انفئبد 

 انربصخ )ؾ(

انمٛبغ انُفؽٙ 

 )ؾ+ع(
 ػهى َفػ رطثٕ٘ ػهى َفػ انجٛئّ

َصٕص يزرصصّ ثهغخ 

 أضثٛخ حسٚضخ
  ػهى َفػ انهغخ )ع(

 

 )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

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

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

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

 التاريخ                     
 القدم

 6/6الثالثاء  3/6الدبت  32/5الثالثاء  27/5الدبت  23/5الثالثاء 22/5الدبت
 
 12/6الدبت 

 
 13/6الثالثاء 

 االعزًبع

َصٕص اعزًبػٛخ 

ثهغخ أضثٛخ 

 )ع+ؾ(

 ؼٛبؼخ اعزًبػٛخ
لضبٚب اعزًبػٛخ يؼبصطِ 

 )ع(
 ػهى اعزًبع االزة ػهى االعزًبع انحضط٘

 

 (4رسضٚت يٛساَٙ  )

 )ؾ+ع(

 

ػهى االعزًبع 

 انصُبػٙ )ع(
 

 انفهؽفخ

َصٕص فهؽفٛخ 

يزرصصّ ثهغخ 

 أضثٛخ حسٚضخ

 انفهؽفخ انغطثٛخ 

 (01)ق 

فهؽفخ انًشطق ٔانًغطة 

 ()ؾ(1االؼاليٛخ  )

َصٕص فهؽفٛخ يزرصصّ 

 ثهغخ ػطثٛخ )ع(

ػهى االذالق 

لٛخ  يشكالد اذال

 )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(
  

 

 

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

 

         

 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

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 انتساب موجة + التخلفات (                          –جدول امتحان الفرقة الثالثة ) انتظام 

 06 : 01م                                                صباحى 6102/6102ىل الدراسي الثاني للعام اجلامعللفص                                     

 التاريخ               
 القدم

 6/6الثالثاء  3/6الدبت  32/5الثالثاء  27/5الدبت  23/5الثالثاء 22/5الدبت
 
 12/6الدبت 

 
 13/6الثالثاء 

 انغغطافٛب " ػبو"
 لزصبزٚخعغطافٛخ ا

 رؼسٍٚ ٔصُبػّ 
 عغطافٛخ انًٛبِ ٔانطبلخ

ذطائظ انزٕظٚؼبد 

 انغغطافٛخ )ع(

يمسيخ فٙ َظى انًؼهٕيبد 

 انغغطافٛخ
 عغطافٛخ انزًُٛخ )ؾ(

ربضٚد يصط 

 انحسٚش

انغغطافٛخ 

 انزبضٚرٛخ )ؾ(

 

 انغغطافٛب "يؽبحخ"

 عغطافٛخ الزصبزٚخ 

 رؼسٍٚ ٔصُبػّ)ع(

 

 ٕنٕعٛخٛانرطائظ انغ
 خ انرطائظ االنٛ

 )ؾ(

يمسيخ فٙ َظى انًؼهٕيبد 

 انغغطافٛخ )ع(

ذطائظ انطمػ ٔانًُبخ 

 )ؾ(

انرطائظ 

 انطجٕغطافٛخ

رسضٚت ػًهٙ 

 يؽبحٙ

يؽبحخ 

 ربكٕٛيزطٚخ

 نغبد شطلّٛ 

 )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 شطلّٛ 

 )رطكٗ أ أضزٔ (

 رسضٚجبد نغّٕٚ 

 )ع(
 

 نغبد شطلّٛ 

 )ػجطٖ (
 ػهى انزطاكٛت   )ؾ(         

 االزة انؼجطٖ انحسٚش 

 ) انمصّ ٔانًمبل (

 )ع(

انزطعًّ يٍ انؼجطّٚ انٗ 

 انؼطثّٛ ٔانؼكػ 

 )ؾ(

 االزة انؼجطٖ انحسٚش 

 ) انًطحهّ انفهؽطُّٛٛ  (

رؼجٛط ٔيحبزصّ 

 ثبنؼجطّٚ 
  

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

 

          

 ػًٛس انكهٛخ               ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى    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

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

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

ٌخ  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                   
 القدم

 6/6الثالثاء  3/6الدبت  32/5الثالثاء  27/5الدبت  23/5الثالثاء 22/5الدبت
 
 12/6الدبت 

 
 13/6الثالثاء 

 َصٕص ْٛطٔغهٛفٛخ  ؾ(حضبضِ يصطٚخ لسًٚخ )َظى () يٕالغ اصطٚخ بض )يصط٘(االص

َصٕص اصطٚخ 

ثهغخ اعُجٛخ 

 حسٚضخ

 َصٕص ْٛطاطٛمٛخ

ُخ
ؽ

ان
ل 

ًب
ػ

ا
 

ربضٚد انًغطة 

 ٔافطٚمٛب انمسٚى
 

 االصبض )َٕٚبَٙ(
 َحذ ضٔيبَٙ

 )ؾ(

 ربضٚد يصط رحذ حكى 

 انطٔيبٌ
 ربضٚد ٔحضبضح ثٛعَطٛخ نغخ َٔصٕص الرُٛٛخ 

خ َٔصٕص نغ

 َٕٚبَٛخ لسًٚخ
 

 االصبض )اؼاليٙ(

انؼًبضح االؼاليٛخ فٙ 

انؼصطٍٚ االٕٚثٙ 

 ٔانًًهٕكٙ

 ضؼى يؼًبض٘ ٔرطيٛى )ع(
انفٍ انؼضًبَٙ ٔانصفٕ٘ 

 )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(

رمسٚى انجطايظ فٗ انطازٕٚ 

 ٔانزهٛفعٌٕٚ 

 )ع(

 يُبْظ ثحش اػاليٗ 

 
 يبزِ اػاليّٛ ثهغّ 

 رطعًخ اػاليٛخ

انكزبثّ نهطازٕٚ 

 ٔانزبٚفعٌٕٚ 

 )ؾ(

 

 

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

 )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   )                                                                                                                 



 Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               عبيؼخ كفط انشٛد     

 Faculty of Arts                                                                                          كهٛـــخ اٜزاة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        ٔانطالة  زؼهٛىشئٌٕ ان
 

  

Kafrelsheikh University

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انتساب موجة (                          –جدول امتحان الفرقة الرابعة ) انتظام 

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

 التاريخ                     
 القدم

 14/6االربعاء  11/6االحد  7/6االربعاء  4/6االحد  31/5االربعاء  28/5االحد  24/5االربعاء   21/5االحد

 انهغخ انؼطثٛخ
( 1انُحٕ ٔانصطف )

 )ؾ(
 انُمس االزثٙ انحسٚش فمّ انهغخ

ازة يصط االؼاليٙ يٍ 

 ٛكاالٕٚثٍٛٛ انٙ انًًبن
 انشؼط انحسٚش )ع(

اصٕل فمّ ٔلضبٚب 

 اؼاليٛخ يؼبصطح )ؾ(

َصٕص يزرصصخ ثهغخ 

 أضثٛخ
 

 شكؽجٛط انطٔاٚخ )ع( يمبل )ؾ( انُمس االزثٙ ٔانزطجٛمٙ انهغخ االَغهٛعٚخ
 ) انًؽطػ انحسٚش (انًؽطحٛخ 

 )ؾ(
   ازة ايطٚكٙ

 (11ٔاٚخ فٙ انمطٌ )انط انًؽطػ انكالؼٛكٙ اػًبل انؽُخ ازة فطاَكفَٕٙ انهغخ انفطَؽٛخ 
شطػ انُصٕص انفطَؽٛخ 

 )ؾ(
   انزطعًخ انفطَؽٛخ )ؾ(

 ربضٚد يصط انًؼبصط ربضٚد أضثب انًؼبصط انزبضٚد
ربضٚد االٕٚثٍٛٛ 

 ٔانًًبنٛك )ؾ(
 انحضبضح االؼاليٛخ )ع( ربضٚد انؼطة انًؼبصط

لبػخ ثحش ربضٚرٙ 

 )ؾ(
  

 انجحش انًٛساَٙ انزرطٛظ االلهًٛٙ انغغطافٛب انؽٛبؼٛخ يٕضٕع ذبص )ع( انغغطافٛب )ػبو(
عغطفٛخ يصط انجشطٚخ 

 )ؾ(

عغطافٛخ انؼبنى انغسٚس 

 )ؾ(
  االؼزشؼبض ػٍ ثؼس )ع(

انرطائظ َٔظى 

انًؼهٕيبد 

 (انغغطافٛخ )يؽبحخ

يٕضٕع ذبص فٙ 

 ػهى انرطائظ
 يؽبحخ عٕٛزؼٛخ ررطٛظ الهًٛٙ )ؾ( انغغطافٛب انؽٛبؼٛخ

 ( 1عغطافٛخ يصط)

 )ع(
 انرطائظ انجحطّٚ االؼزشؼبض ػٍ ثؼس )ؾ( (1ٙ )انًشطٔع انزطجٛم

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

    

 ػًٛس انكهٛخ                             انزؼهٛى ٔانطالة  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ                ة              ضئٛػ شئٌٕ انطال                            ٌ انزؼهٛىشئٕ

                      

 ( أ.ز/ ػجس هللا ػالو ػجسِ ػالو )                                                                                                                                                                       



 Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               عبيؼخ كفط انشٛد     

 Faculty of Arts                                                                                          كهٛـــخ اٜزاة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        ٔانطالة  زؼهٛىشئٌٕ ان
 

  

Kafrelsheikh University

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 انتساب موجة (                          –جدول امتحان الفرقة الرابعة ) انتظام 

 06:  01صباحى        م        6102/6102للعام اجلامعىللفصل الدراسي الثاني                                    

 التاريخ                     
 القدم

 11/6االحد  7/6االربعاء  4/6االحد  31/5االربعاء  28/5االحد  24/5االربعاء   21/5االحد
االربعاء 

14/6 

 انفهؽفخ 
َصٕص فهؽفٛخ 

 ثهغخ أضثٛخ )ع(

َصٕص فهؽفٛخ ثهغخ 

 ػطثٛخ
 فهؽفخ انحضبضح )ؾ( فهؽفخ انهغخ )ؾ( انًٛزبفعٚمٛب

رصٕف اؼاليٙ 

 ()ع(1)
  

 االعزًبع
انزرطٛظ 

 االعزًبػٙ )ع(

َصٕص اعزًبػٛخ ثهغخ 

 أضثٛخ
 لبػخ ثحش )ع( ػهى االعزًبع االلزصبز٘ )ؾ( ػهى االعزًبع انؽٛبؼٙ ػهى اعزًبع انزًُٛخ

رسضٚت يٛساَٙ 

 ()ؾ+ع(6)
 

 ػهى انُفػ

ػهى انُفػ 

انزُظًٛٙ 

 ٔاالؼزٓالكٙ

يُبْظ انجحش فٙ ػهى 

 انُفػ

َصٕص َفؽٛخ ثهغخ 

 ٛعٚخاَغه
 انؼالط انُفؽٙ )ؾ(

 ػهى انُفػ انشطػٙ 

 )ع( ) انمبََٕٗ (
   

 انًكزجبد

انًصبزض 

انًطعؼٛخ 

 انًزرصصّ )ؾ(

انًرطٕطبد ٔانكزبثخ 

 انؼطثٛخ )ع(

َصٕص يزرصصّ 

ثبالَغهٛعٚخ فٙ انًكزجبد 

 ٔانًؼهٕيبد

انزسضٚت انؼًهٙ فٙ 

انًكزجبد االكبزًٚٛخ 

 انًزرصصّ

 )ع(

    انٕصبئك االزاضٚخ )ؾ(

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

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

 ( أ.ز/ ػجس هللا ػالو ػجسِ ػالو )                                                                                                                                



 Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               عبيؼخ كفط انشٛد     

 Faculty of Arts                                                                                          كهٛـــخ اٜزاة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        ٔانطالة  زؼهٛىشئٌٕ ان
 

  

Kafrelsheikh University

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انتساب موجة ( –جدول امتحان الفرقة الرابعة ) انتظام               

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

                      

 انمؽى
 14/6االربعاء  11/6االحد  7/6االربعاء  4/6االحد  31/5االربعاء  28/5االحد  24/5االربعاء   21/5االحد

 االصبض )يصط٘(
اصبض انًغطة ٔافطٚمٛب 

 انمسٚى 

َصٕص ْٛطاطمٛخ أ 

 زًٕٚطٛمٛخ 

 َصٕص اصطٚخ ثهغخ

 أضثٛخ حسٚضخ 

 حفانحفبئط ٔفٍ انًزب اػًبل انؽُخ َصٕص ْٛطٔغهفٛخ
يٕضٕع 

 ذبص )ع(

حضبضح يصطٚخ 

 لسًٚخ )االزة ()ؾ(

 اػًبل انؽُخ اصبض ثٛعَطٛخ ٔلجطٛخ )ؾ( َصٕص َٕٚبَٛخ  ػًهخ َٕٚبَٛخ ٔضيبَٛخ االصبض )َٕٚبَٙ(
ثطز٘ َٔمٕؾ َٕٚبَٛخ 

 أ الرُٛٛخ )ع(

َصٕص 

 الرُٛٛخ
 

 االصبض )اؼاليٙ(
فٍ انًزبحف ٔانحفبئط 

 )ؾ(

انرظ انؼطثٙ 

 ٔانًؽكٕكبد )ع(
   نغخ فبضؼٛخ اػًبل انؽُخ  يؼًبض٘ )ع( ضؼى

 رسضٚجبد صحفٛخ انصحبفخ االلهًٛٛخ )ؾ( رطعًخ صحفٛخ انصحبفخ ٔانًغزًغ االػالو انصحفٙ )ؾ( االػالو )صحبفخ(
انصحبفخ انؼطثٛخ 

 ٔانسٔنٛخ )ع(
  

 االػالو )اشاػخ(

االػالٌ فٙ االشاػخ 

 ٔانزهٛفعٌٕٚ

يٕضٕع ذبص فٙ 

االشاػخ ٔانزهٛفعٌٕٚ 

 )ؾ(

 طعًخ اػاليٛخر
َصٕص اػاليٛخ ثهغخ 

 اعُجٛخ

رسضٚجبد ػًهٛخ فٙ انفٍ 

 )ع(االشاػٙ  ٔانزهٛفعٌٕٚ 
   اذطاط اشاػٗ 

 اَزبط اػاليٙ )ع( االػالو )ػاللبد(
انؼاللبد انؼبيخ 

 ٔانًغزًغ
 فٍ انًؼبيهخ ٔانًطاؼى َصٕص اػاليٛخ ثهغخ رطعًخ اػاليٛخ )ؾ(

زضاؼبد ػًهٛخ فٙ 

 انؼاللبد انؼبيخ )ؾ(
  

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

           

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

 (أ.ز/ ػجس هللا ػالو ػجسِ ػالو  )                                                                                                                                                                       
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 Faculty of Arts                                                                                          كهٛـــخ اٜزاة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        ٔانطالة  زؼهٛىشئٌٕ ان
 

  

Kafrelsheikh University

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 انتساب موجة (  –جدول امتحان الفرقة الرابعة ) انتظام 

 21: 01  صباحي                                          م  6102/6102 للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                                                     

 انزبضٚد                      

 انمؽى
 14/6ربعاء اال 11/6االحد  7/6االربعاء  4/6االحد  31/5االربعاء  28/5االحد  24/5االربعاء   21/5االحد

 

 نغبد شطلّٛ 

 ) إؼاليٗ (

 ربضٚد اٚطاٌ انحسٚش 

 

 االزة انفبضؼٗ 

 

 انزطعًخ 

 )ؾ(

 انهٓغبد انفبضؼٛخ انحسٚضخ 

 )ؾ(

 نغّ شطلٛخ 

 )رطكٗ أ اضزٔ (

 يمبل ٔرسضٚجبد 

 )ع(
  

 نغبد شطلٛخ 

 ) ػجطٖ (

ربضٚد االزة االؼطائٛهٗ 

 أ انحجشٗ 

 االزة انؼجطٖ انحسٚش

 ٛهٛخ انًطحهخ االؼطائ

 )ؾ(

 انزطعًّ يٍ ٔانٗ انؼجطٚخ

 )ؾ( 
 ػهى انسالنخ انًمبضٌ

انُضط انؼجطٖ انحسٚش 

 ٔانًؼبصط

 ) انطٔاٚخ ٔانًؽطػ ( 

 )ع(

 االزة انؼجطٖ انٕؼٛظ 
 االزة انًمبضٌ

 ػجطٖ أ ػطثٗ 
 

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

            

       خػًٛس انكهٛ                                                                          ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة         ضئٛػ شئٌٕ انطالة                                     شئٌٕ انزؼهٛى

 )   أ.ز/ ػجس هللا ػالو ػجسِ ػالو(                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



 Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               عبيؼخ كفط انشٛد     

 Faculty of Arts                                                                                          كهٛـــخ اٜزاة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        ٔانطالة  زؼهٛىشئٌٕ ان
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 انتساب موجة+ التخلفات (                         –م ) انتظام جدول امتحان الفرقة الثالثة نظام قدي

 0: 01م                        صباحى 6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                    

                      
 القدم

 6/6الثالثاء  3/6الدبت  32/5الثالثاء  27/5الدبت 
 

 12/6دبت ال

 
 13/6الثالثاء 

 
 17/6الدبت 

 
 22/6الثالثاء 

 انهغخ االَغهٛعٚخ
انحضبضح االَغهٛعٚخ 

 ( 01،  01)انمطٌ 
       انُمس االزثٙ ٔانزطجٛمٙ

      ذطائظ انزٕظٚؼبد   انغغطافٛب )ػبو(

 انفهؽفخ 

انفهؽفخ انحسٚضخ  ػهى انُفػ االكهُٛكٙ

 َٔصٕصٓب

 (01،  01)انمطٌ  

      ٚشانًُطك انحس

    احصبء ؼٛكٕنٕعٙ ػهى انُفػ
َصٕص ررصصٛخ 

 ثهغخ أضثٛخ حسٚضخ
   

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

       

 

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

 ()   أ.ز/ ػجس هللا ػالو ػجسِ ػالو                                                                                                            
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 التخلفات (                         -انتساب موجة  –متحان الفرقة الرابعة نظام قديم ) انتظام جدول ا

 0:  01م                صباحى      6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                   

 انزبضٚد                     

 انمؽى
 11/6االحد  7/6االربعاء  4/6االحد  31/5االربعاء  28/5االحد  24/5ء  االربعا 21/5االحد

االربعاء 
14/6 

 انهغخ االَغهٛعٚخ

انُمس االزثٙ 

 ٔانزطجٛمٙ 

 ؾ()11لـ -06يٍ لـ  

  11انطٔاٚخ ق  يمبل
 انًؽطحٛخ

 )انًؽطػ انحسٚش (
   ازة ايطٚكٙ

   خانزطعًخ انفطَؽٛ شطػ انُصٕص انفطَؽٛخ     انهغخ انفطَؽٛخ 

      عغطافٛب ؼٛبؼٛخ  َصٕص ربضٚرٛخ انزبضٚد

 انفهؽفخ 
َصٕص فهؽفٛخ 

 ثهغخ أضثٛخ
 

انفهؽفخ انًؼبصطح 

 َٔصٕصٓب
     

 

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

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

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 التخلفات (                         -انتساب موجة  –جدول امتحان الفرقة الرابعة نظام قديم ) انتظام 

 0:  01م                صباحى   6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                   

 التاريخ                     
 القدم

 21/5االحد
االربعاء  

24/5 
 14/6االربعاء  11/6االحد  7/6االربعاء  4/6االحد  31/5االربعاء  28/5االحد 

 االعزًبع
ػهى اعزًبع 

 انهغخ ٔاالزة

ضؼبنخ ثحضٛخ 

 لصٛطح

انزًُٛخ االعزًبػٛخ  

 ٔانزرطٛظ
     

  انزحهٛم انُفؽٙ ػهى انُفػ
َصٕص يزرصصخ 

 ثهغخ احسٚضخ 
     االضشبز ٔانؼالط انُفؽٙ

 عغطافٛخ يصط انغغطافٛب )ػبو(
 اػًبل انؽُخ

 "اَزؽبة"
      

 االصبض ) يصطٖ (
اصبض انًغطة 

 ٔافطٚمٛب انمسًّٚ 
  يٕضٕع ذبص انحفبئط ٔفٍ انًزبحف   ْٛطٔغهٛفٛخ )*( َصٕص َصٕص اصطٚخ ثهغخ  

    اػًبل انؽُّ      االصبض ) َٕٚبَٗ (

 

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

 () أ.ز/ ػجس هللا ػالو ػجسِ ػالو                                                                                                          

 


