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AMANY 1 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University
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 انتساب هىجة(                          –) انتظام  الثانيةل اهتحاى الفرقة جدو

 3:  0 هسائً    م            8102/8102 للعام اجلاهعي الثانيللفصل الدراسي                                   
 التاريخ                     

 القسم

  
  62/5االحد 

 
 62/5االربعاء 

 
 6/2االحد 

 
 2/2االحد 

 
 2/ 26االربعاء 

 
 22/2االحد 

 
 22/2االربعاء 

 

 ػهى انهغخ انُحى وانصرف )ش( انهغخ انؼرثُخ
ػروض ويىسُمب 

 انشؼر)ش(
   فهسفخ اساليُخ َثر ػرثٍ اساليٍ وايىٌ انجُبٌ وانجذَغ )ع(

   اػًبل انسُخ انهغخ انؼرثُخ واداثهب انحضبرح االَجهُسَخ )ش( انرواَخ ترجًخ )ع( دراسبد نغىَخ )ش( انهغخ االَجهُسَخ

 انترجًخ انفرَسُخ )ع( يحبدثخ )ش( انهغخ انفرَسُخ 
شرح انُصىص انفرَسُخ 

(*) 
 انهغخ انؼرثُخ اػًبل انسُخ

انهغخ االورثُخ 

 انثبَُخ
  

 انتبرَخ
تبرَخ يصر فٍ انؼصر 

 انجطهًٍ )ش(

حضبرح اورثب فٍ 

 انؼصىر انىسطً
 َخ انذونخ انؼجبسُختبر

تبرَخ انؼراق وسىرَب 

 انمذَى )ع
   فهسفخ تبرَخ تبرَخ اسُب انًؼبصر )ش(

انجغرافُب وَظى 

 انًؼهىيبد انجغرافُخ
 انجغرافُب انًُبخُخ جغرافُب انسكبٌ )ش( انًسبحخ انًستىَه )ع(

تبرَخ وسُط اساليٍ 

 وارثٍ

االسبنُت انكًُخ فٍ 

 انجغرافُب
 جغرافُب اسُب

ىنىجُب انجُىيىرف

 )ش(
 

 ػهى انجًبل )ع( انهغخ االورثُخ انمذًَخ انفهسفخ 
انفهسفخ االساليُخ 

 وَصىصهب )ع(
   نغخ اَجهُسَخ  ػهى االخالق )ش( انًُطك انصىرٌ )ش(

 )ش( شفىي                                                           )*( يًتذح                                                            )ع( اػًبل انسُه                               

 

 ػًُذ انكهُخ               وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتؼهُى
  

 ( خبنذ ػجذ انفتبح انطهًأ.د/    )                                ( ىلً انجحُريونُذ ش أ.د/)                                             
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AMANY 2 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (                          انتساب هىجة –) انتظام  الثانيةجدول اهتحاى الفرقة 

 3:  0هسائً                                   م 8102 /8102 للعام اجلاهعي الثانيللفصل الدراسي                                   
 التاريخ                     

 القسم

  
  62/5االحد 

 
 62/5االربعاء 

 
 6/2االحد 

 
 2/2االحد 

 
 2/ 26االربعاء 

 
 22/2االحد 

 
 22/2االربعاء 

 

 حبست انٍ انًكتجبد
ثُبء وتًُُخ 

 انًجًىػبد

انفهرسخ انىصفُخ 

 )ش(
  انتصُُف )ش(

نغخ اورثُخ حذَثخ 

 )ع(
 

 

اثبر َىَبَُخ وريبَُخ  االثبر )يصرٌ(

 فٍ يصر

حضبرح يصرَخ 

 لذًَخ )ش(

تبرَخ انشرق االدٍَ 

 انمذَى

 اػًبل انسُه

انهغخ انًصرَخ 

 انمذًَخ

غخ
ثه

خ 
رَ

اث
ص 

ى
ص

َ
 

  

 االثبر )َىَبٍَ(
تبرَخ انؼصر 

 انههُُستٍ
 حضبرح انرويبٌ

ػًبرح رويبَُخ 

 وزخرفُخ )ش(
 نغخ التُُُخ نغخ َىَبَُخ لذًَخ

 

 

انؼًبرح االساليُخ فٍ  االثبر )اساليٍ(

 يصر وانشبو
 فُىٌ سهجىفُخ )ع(

خط ػرثٍ 

 ويسكىكبد )ش(
   نغخ فبرسُخ

 االػالو وانتًُُخ االػالو 
 لبػخ ثحث 

 )ع(
 انتشرَؼبد االػاليُخ

انمبَىٌ انذونٍ 

 وانؼاللبد انذونُخ

انتىثُك االػاليٍ 

وانُشر االنكتروٍَ 

 )ش(

انترجًخ 

 يُخاالػال

 )ش(

  

 )ش( شفىي                      )*( يًتذح                                                            )ع( اػًبل انسُه                                         

 ػًُذ انكهُخ               ؼهُى وانطالة وكُم انكهُخ نشئىٌ انت  رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتؼهُى

                                     

 ( ح انطهً خبنذ ػجذ انفتبأ.د/    )                         ( ونُذ شىلً انجحُري أ.د/)                                                                                                          
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AMANY 3 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 انتساب هىجة(                          –) انتظام  الثانيةجدول اهتحاى الفرقة 

 3:  0هسائً م                                   8102/8102 للعام اجلاهعي الثانيللفصل الدراسي                                   
                     

 خالتاري
 القسم

  
 
  62/5حد اال

 
 62/5االربعاء 

 
 6/2االحد 

 
 2/2االحد 

 
 2/ 26االربعاء 

 
 22/2االحد 

 
 
 22/2االربعاء 

 

 نغبد شرلُه

 )اساليً ( 

 االدة انفبرسً 

 )ع(
 انفرق االساليُه  حضبرح اساليُه 

نغه شرلُه تركً او 

 اوردو 

انترجًه يٍ انفبرسُه 

 وانُهب 

ه 
هغ

 ث
صه

ص
خ

يت
ص 

صى
َ

ه 
َث

حذ
ه 

ثُ
ور

ا
 

 

 

 شرلُه  نغبد

 ) ػجري (

االدة انؼجري انحذَث 

 يرحهخ انتُىَر )ع(

 َحى انهغه انؼجرَه

 )ش( 

تبرَخ نغبد االيى 

 انسبيُه 

نغه اختُبرَه سرَبًَ او 

 حجشً 

انًجتًغ االسرائُهً 

 انًؼبصر 
  

تبرَخ ػهى انُفس  فهسفخ انؼهىو ػهى انُفس

 وتطىرح
   اَجهُسَخ نغخ   سُكىنىجُخ انتؼهى )ع( َظرَبد انشخصُخ )ش(

 سسُىنىجُب انًؼرفخ ػهى اجتًبع انجُئخ )ع( يجبدئ االحصبء يُبهج انجحث ػهى انفىنكهىر االجتًبع

ػهى االجتًبػٍ 

 انثمبفٍ )ش(

 تذرَت يُذاٍَ

 )ع + ش(
 

 )ش( شفىي                                          )*( يًتذح                                                            )ع( اػًبل انسُه                     

 

 ػًُذ انكهُخ               وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتؼهُى

                                     

 ( خبنذ ػجذ انفتبح انطهًأ.د/    )                         ( ونُذ شىلً انجحُري أ.د/)                                                                                                      

 فة القسن درجات شفىي ( يتن اهتحانها مبعر 01واعوال سنة درجات  01لحىظه / هادةجتارب فً  علن النفس الفقة الثانية علن نفس ) ه
 


