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AMANY 1 

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 –) انتظام  االوليجدول امتحان الفرقة 

 07:  01صباحى                       م7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى
 التاريخ                     

 القسم
 14/5الخميس  18/5االثنين  11/5الخميس  14/5االثنين  47/5الخميس  41/5االثنين

 7/6الخميس  1/6االثنين 

 لغة اوربٌة ثانٌة اللغة العربٌة وادابها اعمال السنة ترجمة )ش( تارٌخ انجلترا مقال )ش( انهغخ االَجهُزَخ

 حاسب الى

 

انجغرافُب وَظى 

 انًؼهىيبد انجغرافُخ
جغرافٌة عملٌة 

 وخرائط )ع(
ر حتى تارٌخ مص

 الفتح االسالمً
اسس الجغرافٌة 

 (2البشرٌه )

جغرافٌة العالم 
 العربً )ش(

اسس الجغرافٌة 
 ( )ش(2الطبٌعٌة )

الكشوف 
 الجغرافٌة

الحاسب االلى فى 
 الجغرافٌا 

 االػالو
تارٌخ حدٌث 

 ومعاصر
 )ش( الخبر ومصادرة جغرافٌة سٌاسٌة

 الفكر االنسانً

 
 اللغة العربٌة

 الترجمة االعالمٌة

 )ش(

 مبادىء اقتصاد

 انًكتجبد
َظبو انًؼهىيبد 

 وانًجتًغ

االحصبء فٍ 

انًكتجبد ويراكز 

 انًؼهىيبد )ش(

انُشر انحذَث 

 ويؤسسبته )ش(

يذخم انٍ ػهى 

 انىثبئق واالرشُف
 

 نغخ اورثُخ حذَثخ 

 ع() اَجهُزي او فرَسً ()

 

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

 

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

                                                              أ.د/ ػجذ هللا ػالو ػجذح ػالو                                    أ.د/ ونُذ شىقً انجحُري                                              
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AMANY 2 

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

 ( ت+ التخلفا انتساب موجة –) انتظام  االوليجدول امتحان الفرقة 

 3:  0مسائى                      م7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى

 التاريخ                     
 القسم

 14/5الخميس  18/5االثنين  11/5الخميس  14/5االثنين  47/5الخميس  41/5االثنين
  1/6االثنين 

انهغخ انًصرَخ  تبرَخ انرويبٌ تبرَخ انذونخ انؼرثُخ االثبر

 ( )ش(2انقذًَخ )

 نغخ اَجهُزَخ نغخ ػرثُخ فكر دٍَُ واسبطُر

 حبست انً

 

 اػًبل انسُخ

 انهغبد انشرقُخ
تذرَجبد فٍ انهغخ  يذخم انً انفهسفخ

 انؼجرَخ )ش(

اسبنُت انهغخ 

 انفبرسُخ )ش(

انًذخم انً ػهى 

 انهغخ انؼبو)ع(

االدة انؼرثٍ فٍ 

 انؼصر انجبههٍ
 (2)انهغخ االَجهُزَخ

 

 انفهسفخ
فهسفخ انذٍَ 

 )ش(

يصبدر فهسفُخ 

 )ش(

يذخم انٍ ػهى 

 انُفس

فهسفخ َىَبَُخ حتً 

 )ع(افالطىٌ 
 انهغخ انؼرثُخ

يذخم انٍ ػهى 

 االجتًبع

 

 

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

 

 

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

                                                                                                                        

                                                              أ.د/ ػجذ هللا ػالو ػجذح ػالو                                    شىقً انجحُري أ.د/ ونُذ                                                                                                                                 
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AMANY 3 

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 –) انتظام  االوليجدول امتحان الفرقة 

                              3:  0مسائى                                                     م7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                            

 التاريخ                     
 القسم

 14/5الخميس  18/5االثنين  11/5الخميس  14/5االثنين  47/5الخميس  41/5االثنين
 7/6الخميس  1/6االثنين 

نحو وصرف   انهغخ انؼرثُخ
 ()ش(2)

 حضارة اسالمٌة
نصوص االدب 

 الجاهلً )ع(

تدرٌب لغوي 
 وتحلٌل اخطاء )ع(

عروض وموسٌقا 
 ( )ش(1الشعر )

تارٌخ النقد 
 والبالغة

  حبست انً

 االجتًبع
يذخم انٍ ػهى 

 (االَثرثُىنىجٍ )ع
 جغرافُخ يصر

يذخم انٍ ػهى 

 انُفس

يجبالد انخذيخ 

 جتًبػُخ )ش(اال
 تذرَت يُذاٍَ

 نغخ اَجهُزَخ

 )ع + ش(

 انتبرَخ

تبرَخ انؼصر 

انُجىٌ 

وانخهفبء 

 انراشذٍَ

تبرَخ انرويبٌ 

 وحضبرتهى

يُهج انجحث 

 انتبرَخٍ )ع(

تبرَخ انؼالقبد  

انذونُخ انًؼبصرح 

 )ش(

 انهغخ انؼرثُخ

 )َحى وصرف (

تبرَخ انذونخ 

انفرػىَُخ 

 وحضبرتهب )ش(

 الَثرثىنىجُبا ػهى انُفس 
ػهى َفس 

 انًراهقخ )ع(

اسس االحصبء 

 )ش(

سُكىنىجُخ انتؼهى 

 ( )ش(1)
 نغخ اَجهُزَخ 

 انهغخ انفرَسُخ 
شرح النصوص 

 الفرنسٌة *

المدخل الً 
الحضارة 

 الفرنسٌة)ش(

المدخل الً 
االدب الفرنسً 

 )ش(

االدب الفرنسً 
 المعاصر*

 اللغة العربٌة
اللغة االوربٌة 

 الحدٌثة

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

 

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

                                                                                                              

                                                              أ.د/ ػجذ هللا ػالو ػجذح ػالو                                    أ.د/ ونُذ شىقً انجحُري                                                                                                                  

  


