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

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

                      
 القدم

 6/6الثالثاء  0/6الدبت  03/5ثالثاء ال 77/5الدبت 
 
 03/6الدبت 

 
 00/6الثالثاء 

 
 07/6الدبت 

 
 73/6الثالثاء 

 انهغت االَجهيسيت
انحضبرة االَجهيسيت 

 ( 81،  81)انمرٌ 
       انُمذ االدبي ٔانتطبيمي

      خرائط انتٕزيعبث   انجغرافيب )عبو(

 انفهسفت 

ت انفهسفت انحذيث عهى انُفس االكهيُكي

 َٔصٕصٓب

 (81،  81)انمرٌ  

      انًُطك انحذيث

    احصبء سيكٕنٕجي عهى انُفس
َصٕص تخصصيت 

 بهغت أربيت حذيثت
   

   )ش( شفٕٖ              )*( يًتذة                                                            )ع( اعًبل انسُّ                                         

       

 

 عًيذ انكهيت               ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة   رئيس شئٌٕ انطالة                                     شئٌٕ انتعهيى
  

 (/ عبذ هللا عالو عبذِ عالو)   أ.د                                                                                                            
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Kafrelsheikh University
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 التخلفات (                         -انتساب موجة  –جدول امتحان الفرقة الرابعة نظام قديم ) انتظام 

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

               انتبريخ       

 انمسى
 00/6االحد  7/6االربعاء  2/6االحد  00/5االربعاء  78/5االحد  72/5االربعاء   70/5االحد

االربعاء 
02/6 

 انهغت االَجهيسيت

انُمذ االدبي 

 ٔانتطبيمي 

 ش()02لـ -81يٍ لـ  

  02انرٔايت ق  يمبل
 انًسرحيت

 )انًسرح انحذيث (
   ادة ايريكي

   انترجًت انفرَسيت شرح انُصٕص انفرَسيت     انهغت انفرَسيت 

      جغرافيب سيبسيت  َصٕص تبريخيت انتبريخ

 انفهسفت 
َصٕص فهسفيت 

 بهغت أربيت
 

انفهسفت انًعبصرة 

 َٔصٕصٓب
     

 

 عًيذ انكهيت               ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة   رئيس شئٌٕ انطالة                                     شئٌٕ انتعهيى
  

 ) أ.د/ عبذ هللا عالو عبذِ عالو(                                                                                                                
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                 التخلفات (         -انتساب موجة  –جدول امتحان الفرقة الرابعة نظام قديم ) انتظام 

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

 التاريخ                     
 القدم

 70/5االحد
االربعاء  

72/5 
 02/6االربعاء  00/6االحد  7/6االربعاء  2/6االحد  00/5االربعاء  78/5االحد 

 االجتًبع
عهى اجتًبع 

 انهغت ٔاالدة

رسبنت بحثيت 

 لصيرة

انتًُيت االجتًبعيت  

 ٔانتخطيط
     

  انتحهيم انُفسي عهى انُفس
َصٕص يتخصصت 

 بهغت احذيثت 
     االرشبد ٔانعالج انُفسي

 جغرافيت يصر انجغرافيب )عبو(
 اعًبل انسُت

 "اَتسبة"
      

 االثبر ) يصرٖ (
اثبر انًغرة 

 فريميب انمذيًّ ٔا
  يٕضٕع خبص انحفبئر ٔفٍ انًتبحف   َصٕص ْيرٔغهيفيت )*( َصٕص اثريت بهغت  

    اعًبل انسُّ      االثبر ) يَٕبَٗ (

 

 عًيذ انكهيت               ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة   رئيس شئٌٕ انطالة                                     شئٌٕ انتعهيى
  

 () أ.د/ عبذ هللا عالو عبذِ عالو                                                                                                          
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       انتساب موجة + التخلفات ( نظام قديم                    –جدول امتحان الفرقة االولي ) انتظام                       

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

 التاريخ                     
 القدم

 8/6الخميس  5/6االثنين  0/6الخميس  79/5االثنين  75/5الخميس 
 09/6االثنين 05/6الخميس  07/6االثنين 

 انجغرافيب 
جغرافيا عمليه 

 وخرائط 
  

جغرافية الوطن 

 العربى 
    

 )ش( شفٕٖ                 )*( يًتذة                                                            )ع( اعًبل انسُّ                                         

                                 

 

 عًيذ انكهيت               ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة   رئيس شئٌٕ انطالة                                     هيىشئٌٕ انتع
  

 بذِ عالو ()   أ.د/ عبذ هللا عالو ع                                                                                                               
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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 (                          –جدول امتحان الفرقة الثانية ) انتظام 

 4:  0م                       مسائى   6102/6102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                                   

                     
 التاريخ

 القدم

 00/6االحد  7/6االربعاء  2/6االحد  00/5االربعاء  78/5االحد  72/5االربعاء   70/5االحد
االربعاء 

02/6 

 نغّ فرَسيّ 
االدة انفرَسٗ انًعبصر 

 81،  81ق 
       

 تبريخ 
جغرافية الوطن 

 العربى
 

       

       دراسبث نغٕيت )*(  نغت اَجهيسيت 

 )ع( اعًبل انسُّ                                                    )ش( شفٕٖ                                                    )*( يًتذة             

       

 

 انكهيت عًيذ               ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة   رئيس شئٌٕ انطالة                                     شئٌٕ انتعهيى

                                     

 )   أ.د/ عبذ هللا عالو عبذِ عالو (                                                                                                                                                                 

 

 


